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ശനി
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ജനോകരഫയൂൂസംസൂൂാനതൂൂൂം,ബസംൂകമകരൂൊയംൂഓടിലൂൂ
രിര്വനത്്പ്രം:ത്പധാനെത്ത്്ിനപരത്ദ്്
പോദിത്പഖ്യാപിച്്നാളന്ത്ജനരാകർഫ്യ്
സംസ്്ാനസർക്്ാർപ്ർണൊയ്ംഏന്റ്ട്
ത്്്നടപ്്ാക്്്നെന്്്മ്ഖ്യെത്ത്്ിപിണറാ
യിവിജയൻ.നകഎസ്ആർടിസി,നൊച്്ി
നെന്തൊഎന്്ിവഓടില്്.നൊപോണത്പരി
പോധംസംബന്്ിച്്പകത്ദ്്നിർപദശങ്്ൾ
എല്്ാവര്ംപാലിക്്ണം.ഈദിവസംവീട്്്
കാനരല്്ാംക്ടിപ്ച്ർന്്്അവര്നടവീട്കള്
നടപരിസരംവ്ത്്ിയാക്്ണനെന്്്മ്ഖ്യെ
ത്ത്്ിഅഭ്യർഥിച്്്.
ത്പധാനെത്ത്്ിയ്നടവീഡിനോപൊൺ
ഫറൻസിൽമ്ഖ്യെത്ത്്ിഇരാദ്യൊയിഇന്്

നലപന്ക്ട്ത്്്.നോഴില്റപ്്്ദിവസങ്്ൾ
ന്റിൽനിന്്്150ആയിവർധിപ്്ിക്്ണ
നെന്്്ംക്ലിയിൽ50ര്പയ്നടനയക്്ില്ം
വർധനവര്ത്്ണനെന്്്ംമ്ഖ്യെത്ത്്ിആ
വശ്യന്പ്ട്്്.സംസ്്ാനത്്ിന്ള്്വായ്പാ
പരിധിഉയർത്്ണം,ക്ട്രൽനൊവിഡ്
19സവറസ്പരിപോധനാലപോറട്്റിക
ൾക്്്അന്വാദംപവണം-മ്ഖ്യെത്ത്്ിച്
ണ്്ിക്്ാട്്ി.
െര്ന്്്വിരരണക്്ാര്ൊയ്ംകച്്വടക്്ാ
ര്ൊയിചർച്്നചയ്്ണനെന്്ത്പധാനെത്ത്്ി
യ്നടനിർപദശംസ്വീകരിക്്്നെന്്്ംപിണ
റായിപറഞ്്്.

ഒരൂമിചൂ്ൂഏകറൂൂടൂകൂൂാം
ഈകവലൂൂൂവിളി
സചനയിനലവ്ഹാൻനഗരത്്ിൽനിന്്്പടർന്്നകാപറാണസവറസ്ഇന്്്പലാകത്്ിനലഏരാണ്്്എല്്ാ
രാജ്യങ്്ളില്ംനകാടിയവിപത്്ായിൊറിക്്ഴിഞ്്്.ഈെഹാൊരിഉ
യർത്്്ന്്നവല്്്വിളിക്്്മ്ന്്ിൽപലാകത്്ിനലെഹാശക്്ികൾഒ
നന്്ാന്്ായിനിസഹായരപയാനടമ്ട്്്െടക്്്ന്്കാഴച്ദയനീയൊണ.്
തപ്ഭവസ്്ാനൊയസചനയിൽപോഗംഅടങ്്ിയിട്്്നണ്്ക്്ില്ംെറ്്്പ
ലരാജയ്ങ്്ളില്ം,തപ്പര്യകിച്്്യ്പറാപയ്ൻരാജയ്ങ്്ളിൽ,െരണസംഖയ്
യ്ംപരാഗവ്യാപനവ്ംക്രിക്്്കയാണ്.
ഇത്്്യയിൽനകാവിഡ്-19ര്ക്്ൊയനിലയിപലക്്്ഇത്വനരഎ

ത്്ിയിട്്ില്്എന്്ത്ആശ്വാസകരൊണ്.എന്്ാൽഅത്പരാഗന്ത്
നിസാരവത്കരിക്്്ന്്രിന്കാരണൊകര്ത്.നകാവിഡ്പരാഗബാ
ധയ്ള്്രാജ്യങ്്ളിൽനിന്ന്ത്്ിയപരാഗികനളയാണ്ആദ്യഘട്്ത്്ി
ൽകണ്്ത്.ആദ്യംസചനയിൽനിന്്്െടങ്്ിവന്്വിദ്യാർഥികൾ.പി
ന്്ീട്ഇറാനിൽനിന്്്ംഇറ്്ലിയ്ൾന്പ്നടയ്ള്്രാജങ്്ളിൽനിന്്്
പരാഗവ്ൊയിഎത്്ിയവർ.ഇവരിൽനിന്്്പരാഗംപകർന്്്കിട്്ിയ
ബന്്്ക്്ളാണ്ഇപ്പ്ാൾആശ്പത്രികളില്ംവീട്കളില്ംനിരീക്്
ണത്്ിൽകഴിയ്ന്്ത്.
ജനങ്്ളിൽപക്രിയ്ംത്ഗാൊത്്രീക്്ത്്ിൽവസിക്്്ന്്ഇത്്്യ

ഭയക്്്ന്്ത്പരാഗംസ്വപദശംവിട്്്ഒര്അന്യപദശത്്്ംപപായിട്്ില്്ാ
ത്്വർക്്്വര്ന്്രിനനയാണ്.അങ്്നനയ്ണ്്ായാൽപരാഗംആരി
ൽനിന്്്ആരിപലന്ക്ല്്ാംപകരാംഎന്്രിനനക്റിച്്്പപാല്ംധാര
ണയില്്ാരാവ്കയ്ംപരാഗന്ത്ത്പരിപരാധിക്്ാൻകഴിയാനരവരി
കയ്ംനചയ്്്ം.നമ്ക്്ാർക്്്ംപരാഗംവരിന്ല്ന്്അെിരവിശ്വാസംന
ന്മ്അപകടത്്ിലാക്്ാരിരിക്്്ന്്രിന്ക്ര്യൊയമ്ന്ന്ാര്ക്്ങ്്
ൾആവശ്യൊണ്.ത്പധാനെത്ത്്ിനപരത്ദ്്പൊദിയ്ംമ്ഖ്യെത്ത്്ിപിണ
റായിവിജയന്ംെറ്്്ംഇരിന്നൽക്ന്്നിർപദശങ്്ൾവലിനയാര്
വിപത്്ിൽനിന്്്സമ്ഹന്ത്രക്്ിക്്്ന്്രിന്ള്്രാണ്.
അത്െനസിലാക്്ിപരാഗംപടരാന്ള്്നചറിയസാധയ്രരനന്്ഇ
ല്്ാരാക്്്കനയന്്രാണ്പൗരന്്ാനരന്്നിലയിൽനമ്്്നടകടെ.
നകാവിഡിൽനിന്്്സ്വയംരക്്ിക്്്കൊത്രെല്്,ച്റ്്്മ്ള്്വനര

ക്്്ടിരക്്നപ്്ട്ത്്ാന്ംസാധിക്്ണം.അത്നാടിനനത്്നന്്രക്്ി
ക്്്ം.പലാകത്്ിന്ൊത്കയാവ്കയ്ംനചയ്്്ം.നാംഓപരാര്ത്്ര്ം
നചയ്്്ന്്നചറിയകാര്യങ്്ൾക്്്പപാല്ംവലിയൊറ്്ങ്്ൾനകാണ്്്
വരാനാക്ം.ചികിത്്യ്ംെര്ന്്്ംഇനിയ്ംകന്ണ്ത്്ിയിട്്ില്്ാത്്
രിനാൽപരാഗബാധവരാനരയ്ംപടരാനരയ്ംസ്ക്്ിക്്്കഎന്്
രാണ്തപ്ധാനം.ആൾക്്്ട്്ങ്്ള്ംആപഘാഷങ്്ള്ംഒഴിവാക്്ിയരാ
യിതപ്ഖയ്ാപനംനടത്്ിയത്നകാണ്്്കാരയ്െില്,്അത്പാലിക്്്കക്
ടിനചയ്രാൽൊത്രപെപരാഗാണ്വിന്ന്്വ്യാപനച്്ങ്്ലരകർക്്ാൻ
സാധിക്്്.അരിന്രത്കാലപ്ത്ന്ക്ക്്ില്ംആൾക്്്ട്്ങ്്ളിൽപച
രാരിരിക്്്കയ്ംവീട്കളിൽനിന്്്കഴിവത്ംപ്റത്്ിറങ്്ാരിരി
ക്്്കയ്ംപവണം.
ക്്െപയാനട,നിശ്്യദാർഢ്യപ്ത്ാനടഈപരാഗന്ത്പരാൽപ്്ി

ക്്്ന്്രിനാണ്ത്പധാനെത്ത്്ിനപരത്ദ്്പൊദിനാനളജനരാകർഫ്യ്
വിന്ആഹവ്ാനംനചയര്ിരിക്്്ന്്ത.്ഇത്ഒര്പരീക്്യ്ംപരീക്്ണ
വ്ൊണ്.രാവിനലഏഴ്െണി മ്രൽരാത്രിഒൻപത്െണിവനരയ്ള്്
നിർണായകസെയം,പരാഗത്്ിന്കീഴടങ്്്ന്്രിന്പകരംഅരിൽ
നിന്്്മ്ക്്ിപനട്ന്്ജനരനയന്്്സ്വയംവിളംബരംനചയ്്ാന്ള്്
സദ്്ർഭൊണ.്ൊനവികരയ്നടവിജയപഭരിമ്ഴക്്്വാൻജനരയക്്്്
ലഭിച്്അവസരം.അത്ധീരൊയി,ക്്െപയാനട,ഏകെനപ്സ്ാനടഉപ
പയാഗിക്്ണം.നിപ്്സവറസ്ബാധനയനചറ്ക്്്ന്്രിനിടയിൽജീ
വൻനവടിഞ്്ലിനിഎന്്നഴസ്്െലയാളിയ്നടമ്ന്്ില്ണ്്.്അവനര
പ്പ്ാനലനിസ്വാർഥെരികള്ംര്യാഗസന്്ദ്്ര്ൊയആയിരങ്്ൾക്്്
ള്്നദ്്ിക്ടിയാകന്ട്,നാനളമ്ഴങ്്്ന്്സകയടി.
ആപരാഗ്യപ്ത്ാനടയിരിക്്്ക.,

നശ്ീ ൊ ന്്് ഭാ സി, കച യ ർ മാ ൻ

ന്യ്ഡൽഹി:നിയെക്്്ര്ക്്്കൾസ്
ട്്ിച്്്ശിക്്ഒഴിവാക്്ാൻഇന്്നലപ്
ലർന്ച്വനരയ്ംനടത്്ിയത്ശെങ്്ൾ
ന്ക്ട്വിൽനിർഭയപകസ്ത്പരികൾ
ക്്്ത്ക്്്കയർ.രാജ്യന്ത്നട്ക്്ിയ
ബലാത്്ംഗ,നൊലപാരകപ്ക്സിനല
ത്പരികളായമ്പകഷ്ക്ൊർസിങ്(32),
പവൻഗ്പ്ര(25),വിനയ്ശർെ(26),
അക്്യ്ക്ൊർസിങ്(31)എന്്ിവനര
ഇന്്നലപ്ലർന്ച്അഞ്്രയ്ക്്്രിഹാ
ർജയിലിൽത്ക്്ിപലറ്്ി.ദീൻദയാൽ
ആശ്പത്രിയിൽപോസ്്്്്പോർട്്ത്്ിന്
പശഷംവിട്്്നൊട്ത്്മ്രപദഹങ്്ൾ
ബന്്്ക്്ൾഏറ്്്വാങ്്ി.
അക്്യ്ക്ൊർസിങ്്ിന്ന്്മ്രപദ
ഹംജന്്നാടായബിഹാറിനലഔറംഗാ
ബാദ്ത്ഗാെത്്ിലാണ്സംസ്കരിക്്്ക.
മ്പകഷിന്ന്്മ്രപദഹംരാജസ്്ാനിപല
ക്്്നൊണ്്്പോയി.പവന്ന്്യ്ംവിന
യ്ശർെയ്നടയ്ംമ്രപദഹങ്്ൾഡൽ
ഹിആർനകപ്രന്ത്രവിദാസ്ക്യാം
പ്പൊളനിയിപലക്്്നൊണ്്്പോയി.
മ്രപദഹങ്്ൾനൊണ്്്പോക്ന്്ത്ക
ണക്്ിനലട്ത്്്വൻസ്രക്്ാസംവി
ധാനങ്്പളർന്പ്ട്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.
രിഹാർജയിലിനന്്്ചരിതര്ത്്ിലാദയ്

ൊയിനാല്പപര്നടശിക്്ഒന്്ിച്്്നട
പ്്ാക്്ിയപപ്്ൾആരാച്്ാർപവൻജല്്ാ
ദാണ്ദൗരയ്ംനിർവഹിച്്ത.്ശിക്്നട
പ്്ാക്്ിയത്സ്്ിരീകരിച്്പോനടഡൽ
ഹിയിൽവനിരാസംഘടനകള്ൾനപ്്നട
ആഹ്്ാദതപ്കടനവ്ംെധ്രപലഹാരവി
രരണവ്ംനടത്്ി.െകൾക്്്നീരിലഭി
നച്്ന്്്നിർഭയയ്നടഅച്്ൻബദരിനാ
ഥ്ംഅമ്്ആശാപദവിയ്ംതപ്രികരിച്്.്

ഒടവൂിൽതകൂൂൂൂകയര
നിർേയറേസികെ
നാല്തപ്തിേകെയം്ഇന്്കെ
പ്െർകച്്അഞ്്രയക്്്്
തിഹാർജയിെിൽത്ക്്ിറെറ്്ി

അവസാനരാത്രിയ്ംനാടകീയനീക്്ങ്്ളില്
നടശിക്്സവകിക്്ാൻത്പരികൾനടത്്ി

യത്ശെംപരാജയന്പ്ട്്പോനടയായിര്ന്്്ജന്വരി20
മ്രൽമ്ന്്്രവണൊറ്്ിവച്്ശിക്്നടപ്്ായത്.െര
ണപോറന്്്്പ്സ്്്നചയ്്ണനെന്്ആവശ്യന്പ്ട്്്ത്പരിക
ൾവ്യാഴാഴ്ചരാത്രിയ്ംസഹപ്ക്ടരിനയസെീപിച്്ി
ര്ന്്്.രാത്രിപത്ത്്ണ്്്െണിപോനടഇത്രള്്ി.
എന്്ാൽ,പ്ലർന്ച്2.15ന്പവൻഗ്പ്രയ്നടഅ
ഭിഭാഷകൻപ്രിയഹർജിയ്ൊയിസ്ത്പീംപൊടരി
നയസെീപിച്്്.ക്റ്്ക്ര്യംനടക്്്പ്പ്ൾഇയാൾക്്്
ത്പായപ്ർത്്ിയായിട്്ില്്,ജയിലിൽഇയാൾെർദന
ത്്ിനിരയായി,ചികിത്്കിട്്ിയില്്,നിർഭയനയനൊ
ല്്ാൻഇയാൾക്്്ഉപ്ദ്ശ്യമ്ണ്്ായിര്ന്്ില്്,ദയാഹർജി
രള്്ിയത്പ്സ്്്നചയ്്ണംത്ടങ്്ിയവയായിര്ന്്്ആ
വശ്യം.ഇവനയല്്ാംവിചാരണപ്ക്ടരികൾപരിപോ
ധിച്്്രള്്ിയരാനണന്്്പ്ലർന്ച്രണ്്രയ്ക്്്ജസ്്്്ി
സ്ഭാന്െരിയ്നടഅധ്യക്്രയിൽപചർന്്അസാ
ധാരണസിറ്്ിങ്്ിൽസ്ത്പീംപൊടരിവ്യക്്ൊക്്ി.
3.15നാണ്പൊടരിഅത്്ിെരീർപ്്്കൽപ്്ിച്്ത്.ഇ
പോനട,ജയിലിൽശിക്്യ്ക്്്രയാനറട്പ്്്ത്ടങ്്ി.

അരിനിനട,പവന്ന്്യ്ംഅക്്യ്ക്ൊറിന്ന്്യ്ം
ബന്്്ക്്ൾഅവസാനൊയി10െിനിറ്്്കാണാൻഅ
ന്വദിക്്ണനെന്്്അഭ്യർഥിച്്്.പൊടരിയിൽനിന്്്
പ്റപ്ത്ക്്്നടക്്്കയായിര്ന്്ജഡ്ജിൊർഇത്
സാധ്യൊക്പോഎന്്്പോദിന്ച്ക്്ില്ംജയിൽചട്്ം
അന്വദിക്്്ന്്ിന്ല്ന്്ായിര്ന്്്പോളിസിറ്്ർജനറ
ൽത്ഷാർപെത്്യ്നടെറ്പടി.ഇരിന്പിന്്ാനലജ
യിലിൽനടപടിത്കെങ്്ൾപ്ർത്്ിയാക്്ിശിക്്നട
പ്്ാക്്്കയായിര്ന്്്.
2012ഡിസംബർ16നാണ്ദക്്ിണഡൽഹിയിൽഓ
ട്ന്്ബസിൽപാരാനെഡിക്്ൽവിദ്യാർഥിനിത്ക്രൊ
യബലാത്്ംഗത്്ിനിരയായത്.ത്ടർന്്്നപൺക്ട്്ി
നയയ്ംഒപ്്മ്ണ്്ായിര്ന്്ആൺസ്ഹ്ത്്ിനനയ്ംെ
ർദിച്്്അവശരാക്്ിബസിൽനിന്്്വലിന്ച്റിഞ്്്.ര
ണ്്ാഴ്ചരീത്വപരിചരണവിഭാഗത്്ിൽകഴിഞ്്നപ
ൺക്ട്്ിസിംഗപ്്്രിനലആശ്പത്രിയിൽെരിച്്്.ആറ്
ത്പരികളാണ്പകസില്ണ്്ായിര്ന്്ത്.ത്പായപ്ർത്്ി
യാകാത്്ത്പരിമ്ന്്്വർഷന്ത്ജ്വസനൽപോം
വാസത്്ിന്പശഷംപ്റത്്ിറങ്്ി.ആറാംത്പരിരാം
സിങ്ജയിലിൽആത്്ഹര്യനചയ്ത്.

രാതത്ിയിലം്ഹർജിപരിഗണിച്്്ഹഹറക്്ടതിയം്സ്തപ്ീംറൊടതിയം്

സംസൂൂാനതൂ്ൂ44,390വേരൂൂനിരീകൂൂണതൂൂിൽൂൂ
രിര്വനത്്പ്രം:സംസ്്ാനത്്്ഇന്്നലൊത്രം12
പപർ്്ക്്്ക്ടിപ്ത്രായിപൊവിഡ്19സ്്ിരീകരിച്്്.
പോഗബാധആരംഭിച്്പശഷംഇരാദ്യൊയാണ്ഇത്രപയ
നറപ്പ്ർക്്്ഒറ്്ദിവസംപോഗബാധസ്്ിരീകരിക്്്ന്്ത്.
ഇവരിൽഅഞ്്്പപർത്ബിട്്ീഷ്പൗരന്്ാരാണ്.ആറ്പപ
ർകാർസർപോഡ്ജില്്ക്്ാർ.ഒരാൾപാലക്്ാട്ജില്്യി
ല്ള്്യാൾ.
ഇപോനടപകരളത്്ിൽആനക40പപർക്്്നൊപോ
ണപോഗബാധയ്ണ്്ായി.മ്ന്്്പപർത്ടക്്ത്്ിപല
പോഗമ്ക്്ിപനടിയിര്ന്്്.37പപർവിവിധആശ്പ
ത്രികളിൽചികിത്്യിലാണ്.മ്ന്്ാറിൽനിന്്്നനട്
മ്്ാപശരിവിൊനത്്ാവളത്്ിപലക്്്ഒളിച്്്കടക്്ാൻ
ത്ശെിക്്നവപിടിക്്ന്പ്ട്്17അംഗത്ബിട്്ീഷ്ട്റിസ്്്്്സം
ഘത്്ില്ള്്അഞ്്്പപർക്്ാണ്പോഗബാധസ്്ിരീക
രിച്്ത്.ഇവരിനോരാൾക്്്പനരപ്ത്പോഗംസ്്ിരീക
രിച്്ിര്ന്്്.
പാലക്്ാട്ജില്്യില്ള്്യാൾ്്വിപദശത്്്നിന്ന്
ത്്ിഎറണാക്ളംകളെപശരിനെഡിക്്ൽ്്പൊനളജിൽ്്
നിരീക്്ണത്്ിലായിര്ന്്്.കാസർപോഡ്സ്വപദശി
യായത്പവാസികരിപ്്്രിൽവിൊനെിറങ്്ിയപശഷംസ
ർക്്ാർനിർപദശങ്്നൊന്്്ംപാലിക്്ാത്്രാണ്ആറ്
പപർക്്്പോഗംപകര്ന്്നിലയിപലക്്്സ്്ിരിവഷ
ളാക്്ിയത്.കരിപ്്്ർ,പൊഴിപ്ക്ട്,കാസർപോഡ്എ
ന്്ിവിടങ്്ളിനലല്്ാംനോത്ജനങ്്ള്ൊയിഇടപഴകി.
നോത്പരിപാടികൾ,ഫ്ട്പോൾെത്്രംഎന്്ിവയി
ൽപന്ക്ട്ത്്്.ക്്ബ്്ിനലത്്ി,വീട്്ിൽചടങ്്്സംഘടി
പ്്ിച്്്,വിവാഹങ്്ളിൽപന്ക്ട്ത്്്.ഇയാള്ൊയിസമ്്
ർക്്ത്്ിപലർന്പ്ട്്എംഎൽഎൊരായഎൻ.എ.നനല്്ി
ക്്്ന്്്,എം.സി.ഖെറ്ദ്്ീൻഎന്്ിവർനിരീക്്ണത്്ി
ലാണിപ്പ്ൾ.
വിവിധജില്്കളിലായി44,390പപർ്്നിരീക്്ണത്്ി
ലാണ്-44,165പപർ്്വീട്കളില്ം225പപർ്്ആശ്പത്രി
കളില്ം.56പപനരഇന്്നലആശ്പത്രികളില്ം13,632
പപനരവീട്കളില്ംനിരീക്്ണത്്ിലാക്്ി.5,570പപ
നരഇന്്നലനിരീക്്ണത്്ിൽ്്നിന്്്ംഒഴിവാക്്ി.
സംസ്്ാനന്ത്22സ്വകാര്യനെഡിക്്ൽപൊനളജ്
കളിനല4,400സിംഗിൾറ്മ്കൾനൊപോണനകയർ
നസന്്്റ്കളാക്്ാൻസമ്്രിച്്ിട്്്ന്ണ്ന്്്മ്ഖ്യെത്ത്്ി
പിണറായിവിജയൻപറഞ്്്.

വിശവൂാസവോടൂ്ൂവേടാകേ
കമൽനാഥൂരാജിവചൂൂൂ

പോപ്്ാൽ:സ്ത്പീംപൊടരിഇ
ന്്്നിശ്്യിച്്നിയെസഭയി
നലവിശ്വാസപോന്ട്ട്പ്്ിന്
കാത്്്നിൽക്്ാനരെധ്യത്പ
പദശിനലപൊൺത്ഗസ്സർ
ക്്ാർരാജിവച്്്.22വിെര
എംഎൽഎൊര്നടയ്ംരാജി
സ്പീക്്ർഎൻ.പി.ത്പജാപരി
അംഗീകരിച്്പോനടസർക്്ാ
രിന്ഭ്രിപക്്െിന്ല്ന്്്ഉറ
പ്്ായി.രന്ന്്സർക്്ാർരാജി
വയ്ക്്്കയാനണന്്്വാർ
ത്്ാസപ്മ്ളനത്്ിൽത്പഖ്യാ
പിച്്മ്ഖ്യെത്ത്്ികെൽനാഥ്
പിന്്ീട്രാജ്ഭവനിനലത്്ിരാ
ജിക്്ത്്്സെർപ്്ിക്്്കയാ
യിര്ന്്്.
പ്രിയസർക്്ാരിന്ബി

നജപിക്ടിയാപോചനകൾ
ത്ടങ്്ിയിട്്്ണ്്്.മ്ൻമ്ഖ്യെ
ത്ത്്ിശിവരാജ്സിങ്ചൗഹാ
ന്രന്ന്യാണ്ക്ട്രൽ
സാധ്യരനയന്്്വിലയിര്ത്്
ന്പ്ട്ന്്്.കെൽനാഥ്സർ
ക്്ാരിനനപിന്്്ണച്്ിര്ന്്
സ്വരത്ത്്ര്ംഎസ്പി,ബിഎ
സ്പിഅംഗങ്്ള്ംപ്രിയസ
ർക്്ാരിന്ംപിന്്്ണഅറിയി
ച്്ിട്്്ണ്്്.
പൊൺത്ഗസ്പനരാവ്

പ്ജോരിരാദിര്യസിന്്്യപൊ
ൺത്ഗസ്വിട്്്ബിനജപിയിൽ
പചർന്്പോനടഉടനലട്ത്്
രാഷ്ത്ടീയത്പരിസന്്ിയാണ്
15ൊസംൊത്രംത്പായമ്ള്്
സർക്്ാരിന്ന്്പരനത്്ിൽ
കലാശിച്്ത്.സിന്്്യയ്ന്ക്
പ്്ംപോയവിെരഎംഎഎൊ
ര്നടരാജിപിൻവലിപ്്ിച്്്ഒ
പ്്ംനിർത്്ാന്ള്്പൊൺത്ഗ
സിന്ന്്ത്ശെങ്്നളല്്ാംപരാജ
യന്പ്ട്കയായിര്ന്്്.ഹരി
യാനയില്ംബംഗള്ര്വില്ം

ഡൽഹിയില്ൊയിഅരപ്ങ്
റിയരാത്ട്്ീയനാടകങ്്ൾ
സ്ത്പീംപൊടരിയ്നടവിശ്വാ
സംപരടാന്ള്്ഉത്്രപോ
നടഅവസാനരംഗത്്ിനല
ത്്ി.
നാൽപ്്ത്വർഷംനീണ്്

നോത്ജീവിരത്്ിൽശ്ദ്്ൊ
യരാത്ട്്ീയംൊത്രൊണ്രാൻ
കാഴ്ചവച്്ിട്്്ള്്നരന്്്ംകഴി
ഞ്്രണ്്ാഴ്ചഅരപ്ങ്റിയത്
ജനാധിപര്യമ്ല്യങ്്ൾരകർ
ത്്അധ്യായൊനണന്്്ംരാ
ജിക്്ത്്ിൽകെൽനാഥ് ച്
ണ്്ിക്്ാട്്ി.
ബിനജപിയ്നടഗ്ഢാപോ
ചനയ്ക്്്ജനങ്്ൾൊപ്്്നൽ
കിന്ല്ന്്്വാർത്്ാസപ്മ്ളന
ത്്ിൽഅപ്ദ്ഹംപറഞ്്്.
പൊൺത്ഗസ്എംഎൽഎൊ
നരരാജിവയ്പ്്ിക്്ാൻബിനജ
പിപൊടികൾഒഴ്ക്്ിനയന്്്ം
കെൽനാഥ്.അപരസെയം,െ
ധ്യത്പപദശിനലജനങ്്ള്നടവി
ജയൊണ്കെൽനാഥ്സർ
ക്്ാരിന്ന്്രാജിനയന്്ായിര്
ന്്്പ്ജോരിരാദിര്യസിന്്്യ
യ്നടത്പരികരണം.
വിെരര്നടരാജിസ്വീകരിച്്
പോനടഫലത്്ിൽ206അംഗ
ങ്്ൾൊത്രമ്ള്്െധ്യത്പപദശ്
നിയെസഭയിൽഭ്രിപക്്ത്്ി
ന്പവണ്്ത്104പപരാണ്.
പൊൺത്ഗസിനിപ്പ്ഴ്ള്്ത്
92എംഎൽഎൊർൊത്രം.ബി
നജപിക്്്106പപര്ണ്്്.

12 പേ ര്്ക്്് 
ക ്ടി കൊ പോ ണ

മ ധയ് നര് ദേ ശി ൽ 
പ ്തി യ സ ർ ക്്ാ രി ന ്
ബി കജ രി

ഗായിക
കനികകപൂറിനൂ
കൊവിഡൂ
ന്യ്ഡൽഹി:ഗായികകനി
കകപ്റിനനനൊവിഡ്19
പോസിറ്്ീവ്ആയിലക്നൗ
കിങ്പോർജ്സ്നെഡിക്്
ൽയ്ണിപവഴ്സിറ്്ിആശ്
പത്രിയിൽത്പപവശിപ്്ിച്്്.
ഇവർപന്ക്ട്ത്്ഒപ്ട്നറപ
രിപാടികളിൽപന്ക്ട്ത്്വ
നരല്്ാംനിരീക്്ണത്്ിലാ
ണിപ്പ്ൾ.
ലണ്്നിൽനിന്്്രിരിന്ച്
ത്്ിയകനികഈവിവരം
െറച്്്വച്്ാണ്എല്്ായിട
ത്്്ംഎത്്ിയത്.ലക്നൗ
വിൽഇന്്്ീരിയർഡിസസ
നറായആദിൽഅഹമ്്ദ്
സംഘടിപ്്ിച്്ഒര്പാർട്്ിയി
ൽകനികപന്ക്ട്ത്്പ്പ്
ൾഅവിനടരാജസ്്ാൻമ്
ൻമ്ഖ്യെത്ത്്ിയ്ംബിനജപി
പനരാവ്ൊയവസ്ന്്ര
രാനജസിന്്്യയ്ംെകൻദ്
ഷ്യത്്്സിങ്എംപിയ്ംസ
ന്്ിഹിരരായിര്ന്്്.ഇര്വ
ര്ംവീട്്ിനലനിരീക്്ണ
ത്്ിൽത്പപവശിച്്്.
ദ്ഷ്യത്്്സിങ്അരിന്
പശഷംപാർലനെന്്്ിന്ന്്
നസൻത്ടൽഹാളിനലത്്്ക
യ്ംരാത്ട്്പരിഭവനിനലഒ
ര്ചടങ്്ിൽപന്ക്ട്ക്്്ക
യ്ംനചയ്ത്.എന്്ാൽദ്
ഷ്യന്്്ൊയിആര്ംശാരീരി
കസ്പർശംനടത്്ിയിട്്ി
ന്ല്ന്്്ംഹസ്രദാനംൊത്ര
ൊണ്എല്്ായിടത്്്ംഉണ്്ാ
യനരന്്്ംപറയ്ന്്്.

കൊറോണബാധിതർ
2,59,174

മരണം
10,546

റോഗംറേദമായവർ
89,922

ഇന്്്യ:റോഗബാധിതർ
249
മരണം
04

വഴിയില്്,നിയനത്്്ണമല്്ാതെ...
ഇന്്ടെവവകിട്്്തിര്വനന്്പ്രത്്്ടസപക്ദട്്റിയറ്്്ദർബാർഹാളിന്പ്റത്്്വാർത്്ാസ
ദമ്്ളനദവദിയിദെക്്്ഓഫിസിൽനിന്്്ംനെടന്്ത്്്ന്്മ്ഖയ്മപന്്്ിരിണറായിവിജയൻ.റ
വനയ്്മപന്്്ിഇ.ചപദ്്്ദശഖരൻസമീരം. - കെ. ബി. ജ യ ച നദ്്് ൻ 

പര്തികള്ടെവധശിക്്ാവിവരമ
റിഞ്്നിർഭയയ്ടെഅച്്നമ്്മാ
രായബദരീനാഥ്സിങ,്ആശാദദ
വിഎന്്ിവർ.
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il residing at Konoth Valappil
House, Kololamba P.O, Pookk
arathara, Malappuram Dt, Pin
679579, Kerala, India holder
of  Indian Passport No: L
9088695 do hereby Declare
that I have Changed my name
as ARFANA SHERIN
KONOTH VALAPPIL.

മർകസ ്ഫോംപ്്കസ് ്മസജ്ിയിൽ ഇന്്ലല നരന്് ജമ്അ് നമസക്ാരത്്ിന ്മാസക് ്ധരിലച്ത്്്ിയ വിശവ്ാസികൾ. 

രോഴിരക്്ട്ജില്്യിൽ്്പ്ത്തായി232രപർക്രിനിേീക്്ണത്്ിൽ

ആകെ5798പേര്്
ശൊഴിശ്ക്ട:്കകാശോണനപ്തിശോധനപ്
വർ്്ത്്നത്്ികന്്്ഭാഗമായിജില്്യിൽ്്പ്
ത്തായി 232 ശപർ്് ഉൾ്്കപ്്കട ആകക
5798ശപർ്്നിരീക്്ണത്്ില്കണ്്ന്്്ജി
ല്്ാ കമഡിക്്ൽ്് ഓഫീസർ്് ശോ.ജയനേ്ീ
വി.അറിയിച്്്.
കമഡിക്്ൽ്്ശൊശളജിൽ്്അഞ്്്ശപരം്

രീച്്്ആശ്പനത്ിയിൽ്്ഒൻ്്പത്ശപരം്ഉ
ൾ്്കപ്്കടആകക14ശപർ്്ഐകോശലഷ
ൻ്്വാർ്്ഡിൽ്്നിരീക്്ണത്്ില്ണ്്്. കമ
ഡിക്്ൽ്്ശൊശളജിൽ്്നിന്്്മ്ന്്്ശപകര
യം്രീച്്്ആശ്പനത്ിയിൽ്്നിന്്്മ്ന്്്
ശപകരയം് ഉൾ്്കപ്്കട ആറ് ശപകര ഡി
സച്ാർ്്ജ്്്കചയത്.്11നസ്വസാംപിൾ്്പ
രിശോധനയക്്്് എട്ത്്് അയച്്ിട്്്ണ്്്.
ആകക137സാംപിള്കൾ്്പരിശോധന
യക്്്്അയച്്തിൽ്്127എണ്്ത്്ികന്്്പരി
ശോധനാഫലംലഭിച്്്.എല്്ാംകനഗറ്്ീവ്
ആണ.്ഇനി10ശപര്കടപരിശോധനാഫ
ലംമാനത്ശമലഭിക്്ാൻ്്രാക്്ിയ്ള്്്.
ആശോഗയ്വക്പ്്്മനത്്്ി,നപ്ിൻ്്സിപ്്ൽ്്

കസനക്ട്്റി,ആശോഗയ്വക്പ്്്ഡയറക്്ർ്്,
ശദേീയആശോഗയ്ദൗതയ്ംഡയറക്്ർ്്മറ്്്ഉ
ന്്തഉശദ്യാഗസ്്ർ്്എന്്ിവർ്്വീഡിശോ

ശൊണ്്ഫറൻ്്സില്കടനടത്്ിയജില്്ാത
ലഅവശോകന ശോഗത്്ിൽ്്നപ്തിശോധ
നപ്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്വിലയിര്ത്്്കയം്ഇ
നി നടപ്്ിലാശക്്ണ്് നപ്വർ്്ത്്നങ്്കള
ക്്്റിച്്്വിേദീകരിക്്്കയം്കചയത്.്ജി
ല്്ാ കമഡിക്്ൽ്് ഓഫീസറ്കട ശനത്തവ്
ത്്ിൽ്്സം്വീഡിശോശൊണ്്ഫറൻസ്ി
ല്കടജില്്യികലസവ്കാരയ്ആശ്പനത്ിക
ളികലഅഡമ്ിനിസ്ശന്ടറ്്ർ്്മാര്മായിചർ്്ച്്
നടത്്്കയം്കൊശോണനപ്തിശോധനപ്
വർ്്ത്്നങ്്ളിൽ്്സവ്കാരയ്ആശ്പനത്ിക
ള്കടപങ്്ാളിത്്ംശോഗനപ്തിശോധനപ്വ
ർ്്ത്്നങ്്ളി ൽ്്ക്ട്തലായിഉണ്്ാവണ
കമന്്്തീര്മാനിച്്്.ജില്്ാസാമ്ഹയ്നീതി
ഓഫീസർ്് ഷീര മം്താസ,് ജില്്ാ േിശ്
സംരക്്ണഓഫീസർ്്അന്രാധ,ശോ.
അഖിശലഷ് ത്ടങ്്ിയവർ്് പകങ്്ട്ത്്
ശോഗത്്ിൽ്്ഐ.സി.ഡി.എസികലനില
വിൽ്്ലഭയ്മാക്ന്്30കൗണ്്സിലർ്്മാര്
കടശസവനംക്ടാകത50ശപര്കടശസവ
നംക്ടിലഭയ്മാക്്ിശം്ഖലവികസിപ്്ി
ക്്ാൻ്്തീര്മാനിച്്്.479ശപർ്്ക്്്മാനസി
കസംഘർ്്ഷംക്റയ്ക്്്ന്്തിനായികമ
ന്്്ൽ്്കഹൽ്്ത്്്കഹൽ്്പ്്്നലനില്കടമാ

നസികപിന്്്ണനൽ്്കി.അതിൽ്്20ശപ
ർ്്ക്്് നപ്ശത്യകകൗണ്്സിലിംഗ് നൽ്്കി.
ജില്്യികലമാഹി,വടകര,കൊയിലാണ്്ി,
ഫശോക്്്ത്ടങ്്ിയകറയിൽ്്ശവശസ്്്്ഷന്
കളിലം് അഴിയ്ർ്്, വടകര, കൊയിലാ
ണ്്ി,രാമനാട്്്കര,ഫശോക്്്,കടല്ണ്്ി,
ക്റ്്്യാടി,അടിവാരം,മ്ക്്ംത്ടങ്്ിയര
സ്സ്്്്ാൻ്്ഡ്കളിലം്സജ്്മാക്്ിയകഹ
ൽ്്പ്കഡസ്ക്്്വഴി7197യാനത്ക്്ാകരസ്
നക്ീനിംഗിന്വിശധയമാക്്ി.
ശോഷയ്ൽ്്മീഡിയയില്കടയ്ള്്ശോ

ധവൽ്്ക്്രണ നപ്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്് ത്ട
ർ്്ന്്്വര്ന്്്.ജില്്ാതലത്്ിൽ്്തയ്്ാറാ
ക്്ിയ ശൊസ്്്്റ്കളം്രിറ്്് ശോട്്ീസ്ക
ളം്വിവിധസ്്ാപനങ്്ൾ്്ക്്്വിതരണം
കചയത്.് വാർ്്ഡ് തലത്്ി ലം് പഞ്്ായ
ത്്്തലത്്ിലം്ശോധവൽ്്ക്്രണനപ്വ
ർ്്ത്്നങ്്ൾ്്ത്ടര്ന്്്.ജില്്യികലരസ്
സ്്്്ാൻ്്ഡ്കളിലം് നപ്ധാനരസാറ്കളി
ലം് ഓഫീസ്കളിലം് പഞ്്ായത്്ികന്്്
യം്സന്്ദ്്സംഘടനകള്കടയം്ആഭി
മ്ഖയ്ത്്ിൽ്്'കന്രക്്്ദകചയിൻ്്'-നക
കഴ്കൽ്്സംവിധാനംസജ്്മാക്്ിയിട്്്
ണ്്്.

ശൊഴിശക്്ട:്മദയ്ശോപ്്്കൾ്്അടച്്ിടാകതശോ
കാശോഗയ്സംഘടനയ്കടയം്ശകനദ്്്സർ്്ക്്ാരി
കന്്്യം്കകാശോണനപ്തിശോധമാനദണ്്ങ്്ൾ്്
സംസ്്ാനസർ്്ക്്ാർ്്കാറ്്ിൽ്്പറത്്ിയിരിക്്്
കയാകണന്്്കകപിസിസിനവസ്നപ്സിഡന്്്്
അഡവ്ടി.സിദ്്ിഖ.്ഒര്സ്രക്്ാമാനദണ്്ങ്്
ളം്പാലിക്്ാകത200ലധികംആള്കൾ്്കയ്്നി
ൽ്്ക്്്ന്്രിവശറജ്സ്ഔട്്്കലറ്്്കൾ്്അടച്്്പ്
ട്്ാകതനിയമസഭവകരപിരിച്്്വിട്്ത്എത്്ികന
ന്്്മ്ഖയ്മനത്്്ിമറ്പടിപറയണകമന്്്ംസിദ്്ിഖ്
ആവേയ്കപ്്ട്്്.
സംസ്്ാനത്്്എനത്ശപർ്്ക്്്കൊശോണവ

ന്്ാലം്ഒരാൾ്്ശൊലം്മദയ്മില്്ാകതവിഷമിക്്
ര്കതന്്ാണ്സർ്്ക്്ാരികന്്്നപ്ഖയ്ാപിതനയം.
കൊശോണപശ്്ാത്്ലത്്ിൽ്്മദയ്ശോപ്്്കളി
ൽ്്പ്തിയകൗണ്്റ്കൾ്്ആരംഭിക്്്കമന്്്പറ
ഞ്്്എക്നസസ്വക്പ്്്മനത്്്ിജനങ്്കളകത
റ്്ിദ്്രിപ്്ിക്്്കയാണ.്പ്തിയ കൗണ്്റ്കൾ്്
ആരംഭിക്്ാൻ്്ശവണ്്സൗകരയ്ങ്്ശോ,സംവി
ധാനങ്്ശോനിലവിലില്്.കയ്്നിയനത്്്ിക്്ാൻ്്
സ്രക്്ജീവനക്്ാകരനിയമിക്്ാന്ള്്നടപ
ടികളം്നപ്ശോഗികമല്്.മദയ്ശോപ്്്കളികലജീവ
നക്്ാർ്്ക്്്ം കയ്് നിൽ്്ക്്്ന്്വർ്്ക്്്ം മാസ്
ക്്്ം മറ്്് നപ്തിശോധമാർ്്ഗങ്്ൾ്് ശൊലം് സ
ർ്്ക്്ാർ്്ഒര്ക്്ിയിട്്ില്്.നിയമസഭയം്,സ്ക്ള്ക

ളം്ശൊശളജ്കളം്,ശക്്ശന്താൽ്്സവങ്്ളം്പ
ള്്ി ജ്മാനമസ്ക്്ാരങ്്ളം് മാറ്്ികവയക്്്ാൻ്്
ആഹവ്നംകചയ്്്ന്്സർ്്ക്്ാർ്്രിവശറജ്ഔട്്്
കലറ്്്കൾ്്പ്ട്്ാകതമഹാര്രത്്കത്്ക്്ണിച്്്
വര്ത്്്കയാണ.്കകാശോണഭീതിയ്കടസാഹ
ചരയ്ത്്ിൽ്് ശോകാശോഗയ്സംഘടനയ്കട നി
ർ്്ശദ്്േംപാലിച്്്സംസ്്ാനകത്്രിവശറജ്ഔ
ട്്്കലറ്്്കളം്കണ്്സയ്്മർ്്കഫഡികന്്്മദയ്ശോ
പ്്്കളം്ഉടൻ്്അടച്്്പ്ട്്ാൻ്്സർ്്ക്്ാർ്്തയ്്ാറാ
കണകമന്്്ംസിദ്്ിഖ്ആവിേയ്കപ്്ട്്്.
കകശോണസാഹചരയ്ത്്ിലം്കള്്്ഷാപ്്്ശല

ലംനടത്്ാന്ള്്സർ്്ക്്ാർ്്നടപടികക്്തികര
സമരംകചയത്യ്ത്്്ശൊണ്്നഗ്സ്നപ്വർ്്ത്്
കകരകപാലീസ്നക്്രമായിശനരിട്്ത്നപ്തിശഷ
ധാർ്്ഹമാണ.്കൊശോണനപ്തിശോധചട്്ങ്്ൾ്്
പാലിക്്ാകതയാണ്കപാലീസ്സംഭവസ്്ലത്്്
എത്്ിയത.്ഇത്്രംസാഹചരയ്ത്്ിൽ്്കൊശോ
ണ ശന്പാശട്്ശൊൾ്് കപാലീസിനം്രാധകമാ
ക്്ണകമന്്്ംസിദ്്ിഖ്ആവേയ്കപ്്ട്്്.ഡി സി
സിയിൽ്്നടന്്വാർ്്ത്്ാസശമ്്ളനത്്ിൽ്്കക
പിസിസിജനറൽ്്കസനക്ട്്റിഅഡവ്കകനപ്വീ
ണ്്ക്മാർ്്,മ്ൻ്്ഡിസിസിനപ്സിഡന്്്്കകസി
അബ,്ഡിസിസിജനറൽ്്കസനക്ട്്റിരശമശ്ന
മ്്ിയത്്്,ഒരാജീവ്മാസ്്്്ർ്്,ടികകസ്നലമാൻ്്
എന്്ിവർ്്പകങ്്ട ്ത്്്.

പകാരോണപര്തിരോധമാനദണ്്ങ്്ള്്സരക്്ാരകാറ്്ിലരറത്്ി:ടി.സിദ്്ിഖ്

രോഴിരക്്ട്ജില്്യിൽ്്
ഭക്്്യധാനയ്യൗർ്്ലഭയ്മില്്
ശൊഴിശക്്ട:്ജില്്യിൽ്്ഭക്്്യ
ധാനയ്ങ്്ൾ്്ക്്് ദൗർ്്ലഭയ്മികല്്
ന്്്ംആവേയ്മായശറ്്്്ക്്്ഉ
ള്്തായം്വയ്പാരികൾ്്റിശപ്്
ർ്്ട്്് നൽ്്കിയതായി ജില്്ാ സ
നപ്്ഓഫീസർ്്അറിയിച്്്.ക
രിഞ്്ത്്,പ്ഴത്്്ികവപ്്്,വില
ക്്യറ്്ംഎന്്ിവതടയ്ന്്തി
കന്്് ഭാഗമായി ജില്്ാസനപ്്
ഓഫീസറ്കട ശനത്തവ്ത്്ിൽ്്
ശൊഴിശ്ക്ട് താല്ക്്് സ
നപ്് ഓഫീസർ്്, ശോർ്്ത്്്,
സൗത്്്സിറ്്ിശറഷനിങ്ഓഫീ
സർ്്മാർ്്എന്്ിവര്ൾ്്കപ്്ട്്സ്
കവ്ാഡ്ശൊഴിശക്്ട്നഗരത്്ി
കലയം്സമീപനപ്ശദേങ്്ളികല
യം്വിവിധവയ്ാപാരസ്്ാപ
നങ്്ളിൽ്് പരിശോധന നട
ത്്ി. പരിശോധനകൾ്് അട്
ത്്ദിവസങ്്ളിലം്ത്ടരം്.
രട്േക്്്യപെയിൻ
കയ്ാംപയിൻ
ശതഞ്്ിപ്്ലം: കൊശോണ
നവറസ് വയ്ാപനം തടയ്ന്്
തിന്ള്് ശന്രക്്് ദ കചയിൻ
കയ്ാംപയികന്്്ഭാഗമായിവാർ
ഡ്യ്ത്്്ശൊണനഗ്സ്കമ്്ിറ്്ി
പള്്ിക്്ൽനപ്ാഥമികആശോ
ഗയ്ശകനദ്്്ത്്ിൽഹാൻഡ്വാ
ഷ്കിശോസ്കം്ഹാൻഡ്സാ
നിനറ്്സറം്സ്്ാപിച്്്.ശോ:
ഷാജി അറക്്ൽ ഉദഘ്ാടനം
നിർവഹിച്്്. കഹൽത്്് ഇൻ
സക്പകറ്്്ർ വി.പി.ദിശനശ,്യ്
ത്്് ശൊണനഗ്സ് സംസ്്ാന
കസനക്ട്്റിപി.നിധീഷ,്എ.സ്
രീഷ് ടി.റഫീഖ് പള്്ിക്്
ൽ,കക.ശോഹിൻക്മാർ,ടി.രാ
ഹ്ൽശനത്തവ്ംനൽകി.

പര്തിരോധപര്വര്്ത്്നങ്്ളില്്മാത്കയായിപൊലീസ്രസന
മലപ്്്റം:കകാശോണശോഗവയ്ാപനംതട
യ്ന്്തിൽ്്മലപ്്്റംജില്്യിൽ്്കൊലീസി
കന്്്ശസവനംമാത്കയാവ്ന്്്.നക്മസമാ
ധാന പാലനത്്ികോപ്്ം മ്ഴ്വൻ്് ശസ
നാംഗങ്്ശളയം്ശൊവിഡ്നപ്തിശോധനപ്
വർ്്ത്്നത്്ിൽ്്പങ്്ാളി കളാക്്ിയ്ള്്നപ്
വർ്്ത്്നങ്്ളാണ്ജില്്ാകൊലീസ്ശമധാ
വിയ.്അബ്്്ൾ്്കരീമികന്്്ശനത്തവ്ത്്ി
ൽ്്പ്ശോഗമിക്്്ന്്ത.്വീട്കളിൽ്്നിരീ
ക്്ണത്്ില്ള്്വർ്്ജാനഗ്തനിർ്്ശദ്്േങ്്
ൾ്് ലംഘിക്്്ന്്ത് കകണ്്ത്്ി നടപടി
സവ്ീകരിക്്്ന്്തികോപ്്ം ശോഗരാധിത
രാജയ്ങ്്ളിൽ്്നികന്്ത്്ിയവര്കടവിവര
ങ്്ളം്ജനനമനത്ികൊലീസികന്്്ശനത്
തവ്ത്്ിൽ്് ജില്്ാതല കണ്്ശന്ടാൾ്് കസല്്ി
ലം്കൊലീസ്ആസ്്ാനത്്്ംറിശപ്്ർ്്ട്്്
കചയ്്്ന്്്.
നക്മസമാധാന പാലനം, ശകസശന്വഷ

ണംത്ടങ്്ിനദനംദിനനപ്വർ്്ത്്നങ്്
ൾ്്ക്ക്പ്്ം ശൊവിഡ് നപ്തിശോധ നപ്വ
ർ്്ത്്നങ്്ളിൽ്്മ്ഴ്വൻ്്ശസനാംഗങ്്ളം്
വയ്ാപ്തരാണ.്ഇന്്കലരാവികലപശരഡ്
ഒഴിവാക്്ിമ്ഴ്വൻ്്കപാലീസ്സ്ശറ്്ഷന്
കള്ശടയം്ശനത്തവ്ത്്ിൽ്്ജില്്യികലര
സ്സ്്്്ാന്്്്കളം്കാത്്ിരിപ്്്ശകനദ്്്ങ്്ളം്
അണ്വിമ്ക്്മാക്്ി.മലപ്്്റത്്്ഡി.പി.
ഒശോഡ്രസ്സ്ശറ്്പ്്ിൽ്്ജില്്ാകൊലീ
സ്ശമധാവിശ്ചീകരണനപ്വ്ത്്ിക ൾ്്ഉ
ദഘ്ാടനംകചയത്.്ജില്്യികല36കൊലീ
സ്ശസ്്്്ഷന്കൾ്്,അഞ്്്നട്ാഫിക്യ്നിറ്്്
കൾ്്,എം.എസ.്പി,എ.ആർ്്.കയ്ാംപ്കൾ്്
എന്്ിവയ്കട ശനത്തവ്ത്്ിലായിര്ന്്്
ശ്ചീകരണം.ഈ മാസം 19ന് മ്ഴ്വൻ്്
കൊലീസ്ശസ്്്്ഷൻ്്പരിധികളിലം്കതര
ക്ഞ്ട്ത്്ശകനദ്്്ങ്്ളിൽ്്ഓശട്്റിക്്ക
ൾ്്, ടാക്സികൾ്്, രസ്കൾ്് ത്ടങ്്ിയ

കൊത്യാനത്ാവാഹനങ്്ളം്ശസനാംഗ
ങ്്ള്കടശനത്തവ്ത്്ിൽ്്അണ്വിമ്ക്്
മാക്്ിയിര്ന്്്.
കന്രയക്്്്ദകചയിൻ്്പരിപാടിയ്കടഭാ

ഗമായ്ള്്ശോധവതക്്്രണവം്കൊലീ
സ്നടത്്്ന്്്ണ്്്.വീട്കളിൽ്്നിരീക്്ണ
ത്്ില്ള്്വർ്്ക്്്ആവേയ്മായ നിർ്്ശദേ
ങ്്ൾ്്നൽ്്ക്ന്്തികോപ്്ംഭക്്്യവസത്്
ക്്ൾ്് ആവേയ്മായ വർ്്ക്്് ജനനമനത്ി
കൊലീസ്രീറ്്്ഓഫീസർ്്മാർ്്എത്്ിക്്്
കയം്കചയ്്്ന്്്ണ്്്.ജാനഗ്തനിർ്്ശദേംലം
ഘിക്്്ന്്വർ്്കക്്തികരകർ്്േനനടപടി
കളാണ്കൊലീസ്സവ്ീകരിക്്്ന്്ത.്ജാനഗ്
തനിർ്്ശദേംലംഘിക്്ൽ്്,വയ്ാജ നപ്ചരണ
ങ്്ൾ്് നടത്്ൽ്് എന്്ിവകക്്തികര ശക
കസട്ത്്്നിയമനടപടികൾ്്സവ്ീകരിച്്്
വരികയാകണന്്്ംജില്്ാകൊലീസ്ശമധാ
വിവയ്ക്്മാക്്ി.

പര്തിരോധപര്വര്്ത്്നച്മതലയ്ള്്
ജീവനക്്ാര്്ക്്്അവധിബാധകമല്്

മലപ്്്റം:കകാശോണമ്ൻ്്കര്തൽ്്നപ്വർ്്ത്്നങ്്ള്കടഭാഗ
മായിസർ്്ക്്ാർ്്ജീവനക്്ാർ്്ക്്്നപ്ഖയ്ാപിച്്അവധിനപ്തിശോ
ധനപ്വർ്്ത്്നച്മതലയ്ള്്ജീവനക്്ാർ്്ക്്്രാധകമകല്്ന്്്
ജില്്ാകലകറ്്്ർജാഫർ്്മലിക്അറിയിച്്്.നവറസ്വയ്ാപനം
തടയൽ്്,ചികിത്്സൗകരയ്ങ്്ൾ്്ഒര്ക്്ൽ്്,ശോഗികൾ്്ക്്്ംനി
രീക്്ണത്്ില്ള്്വർ്്ക്്്ംആവേയ്മായശസവനങ്്ൾ്്നൽ്്ക്
ന്്വർ്്,ക്ടികവള്്വിതരണം,വാർ്്ത്്ാവിതരണം,അടിയത്്
രസാഹചരയ്ങ്്ളിൽ്്ശോലികചയ്്്ന്്വർ്്,മറ്്്അതയ്ാവേയ്ശസ
വനങ്്ൾ്്എന്്ീവിഭാഗങ്്ളികലജീവനക്്ാർ്്ക്്്താൽ്്ക്്ാലി
കകോഴിൽ്്നക്മീകരണംരാധകമാവികല്്ന്്്ംജില്്ാകലകറ്്്
ർവയ്ക്്മാക്്ി.

കസർ്്രോഡ്സവ്രയശിയ്മായിസമ്്ർ്്ക്്ം
പ്ലർ്്ത്്ിയവർ്്വിവേംഅറിയിക്്ണം
മലപ്്്റം:കകാശോണസ്്ിരീകരിച്്കാസർ്്ശൊട്സവ്ശദേിയ്മാ
യിസമ്്ർ്്ക്്ത്്ിശലർ്്കപ്്ട്്വരം്ഒര്മിച്്്യാനത്കചയത്വരം്ജി
ല്്ാതലകണ്്ശന്ടാൾ്്കസല്്ിൽ്്വിവരംഅറിയിക്്ണം.ഈമാസം
11ന്ര്രായിൽ്്നിന്്്രാ വികലകരിപ്്്ർ്്വിമാനത്്ാവളത്്ികല
ത്്ിയഐ.എക്സ്344എയർ്്ഇത്്്യവിമാനത്്ിലാണ്കാസ
ർ്്ശൊട്സവ്ശദേിഎത്്ിയത.്ത്ടർ്്ന്്്ശൊഴിശ്ക്ട്തങ്്ിഈ
മാസം12ന്മാശവലിഎക്സന്പ്സിൽ്്എസ.്ഒമ്്ത്കമ്്ാർ്്ട്്്കമ
ന്്്ിൽ്്കാസർ്്ശൊകടത്്ി.വിമാനത്്ിലം്തീവണ്്ിയില്മായിഇ
യാൾ്്ക്ക്പ്്മ്ണ്്ായിര്ന്്വർ്്ശനരിട്്്ആശ്പനത്ികളിൽ്്ശൊ
വാകത കണ്്ശന്ടാൾ്് കസൽ്് നമ്്റ്കളായ 0483 - 2737858,
2737857,2733251,2733252,2733253എന്്ീനമ്്റ്കളിൽ്്ര
ന്്കപ്്ടണകമന്്്ജില്്ാകമഡിക്്ൽ്്ഓഫീസർ്്ശോ.കക.സക്്ീ
നഅറിയിച്്്.

നാദാപ്രം:നാദാപ്രം-തല
ശേരിഎയർശൊർട്്്ശോഡിൽ
ത്ശണരിയിൽകാറം്,പിക്്പ്്്
ശോറിയം്ശനർക്്്ശനർക്ട്്ി
യിടിച്്്6ശപർക്്്പര്ക്്്.
നാദാപ്രംഭാഗത്്്നിന്്്തല
ശേരി ഭാഗശത്്ക്്് ശൊവ്ക
യായിര്ന്് കക എൽ 7 സി 
എം 583 പിക്്പ്്് ശോറിയം്,
നാദാപ്രം ഭാഗശത്്ക്്് വരി
കയായിര്ന്്കകഎൽ52എ
ഫ്4364നമ്്ർആൾശട്്കാറ്
മാണ്അപകടത്്ിൽകപട്്ത.്
കവള്്ിയാഴച്്്ഉച്്ക്്്മ്ന്്്മ
ണിശോകടയാണ്അപകടം.
കാർയാനത്ക്്ാരായഎടശച്്

രിസവ്ശദേിക്ന്്്ംചിറക്്ൽ
ഷിശോജ് (32), ഓർക്്ാശട്്രി
യികലകല്്ിശോട്്്താകഴക്നി
മിഥ്ൻ(24),ക്മ്്ശക്്ട്വരി

ശ്ക്ളിയികലകിഴശക് ്വീട്്ിൽ
താകഴക്നി മിഥ്ൻ (42)എ
ന്്ിവകര ഗ്ര്തരമായ പരി
ക്്്കശോകടശൊഴിശ്ക്ട്കമ

ഡിക്്ൽ ശൊകളജ് ആശ്പ
നത്ിയിലം്കാർത്്ികപ്്ള്്ിക
ണ്്ിമീത്്ൽഅത്ൽ (24), ടി
ഗിൽ(29)എന്്ിവകരകല്്ാച്്ി

യികല സവ്കാരയ് ആശ്പനത്ി
യിലം് ശോറിനന്ഡവർഏറ
ണാക്ളംപള്്്ര്ത്്ിസവ്ശദ
േിപ്ത്്ൻപറമ്്ിൽരാജീവ്
ക്മാർ(45)കനനാദാപ്രംഗ
വആശ്പനത്ിയിലം്നപ്ശവേി
പ്്ിച്്്
ശചലക്്ാട്നികന്്ത്്ിയഫ

യർശോഴസ്ം്, നാട്്്കാരം്
ശചർന്്ാണ് അപകടത്്ിൽ
കപട്്വകരരക്്കപ്്ട്ത്്ിയത.്
കാറികന്്്മ്ൻഭാഗംപ്ർണ്്മാ
യിതകർന്്നിലയിലാണ.്വാ
ഹനത്്ിൽനിന്്്ശോഡിൽപ
രന്് ഓയിൻ ഫയർശോഴസ്്
കഴ്കിശ്ചീകരിച്്്.ഇര് വാ
ഹനങ്്ളം്ശോഡിൽനിന്്്നീ
ക്്ി നാദാപ്രം കണശന്ോൾ
റം് കപാലീസം് സ്്ലകത്്
ത്്ിയിര്ന്്്.

തൂണേരിയിൽകാറംൂണോറിയംൂകൂടൂൂിയിടിചൂ്ൂ
ആറൂണേർകൂ്ൂേരൂകൂ്ൂ

ത ്ഫേ രി അ പ ക ര ത്്ി ൽ ത ക ർ ന്് കാ റം്, പി ക്് പ്്് ഫോ റി യം് 

ഓവ്ൊൽനവീകേണടപ്വ്ത്്ിആേംഭിച്്്
തലശേരി:ജനറൽആശ്പനത്ിക്്്മ്ൻവേത്്്ള്്ഓവ്ചാലി
കന്്്നവീകരണനപ്വ്ത്്ിആരംഭിച്്്.ഈഭാഗകത്്ഓവ്ചാൽ
അടഞ്്്കിടക്്്ന്്ത്കാരണംമഴക്്ാലത്്്ഇവികടശോഡിൽമ
ഴകവള്്ംകകട്്ിനിൽക്്്ന്്ത്പതിവായിര്ന്്്അത്ഒഴിവാക്്ാ
നാണ്ഓവ്ചാൽനവീകരിക്്്ന്്ത്.തലശേരിനഗരസഭയാണ്
ഓവ്ചാലികന്്്നവീകരണനപ്വ്ത്്ിനടത്്്ന്്ത.്ശോസപ്ിറ്്
ൽശോഡിൽക്റ്കകക്ഴിഎട്ത്്ാണ്ഓവ്ചാൽനിർമിക്്്
ന്്ത്.സൗഭാഗയ്നലനികലഓവ്ചാലിൽഒഴിഞ്്പ്്ാസ്്്്ിക്്്ക്
പ്്ിഅടക്്ംഅലക്്്യമായിനിശക്്പിച്്തിനാൽഓവ്ചാൽഅട
ഞ്്്കിടക്്്കയം്മലിനജലത്്ികന്്്ഒഴ്ക്്്തടസ്്കപ്്ട്കയം്
കചയത്ിര്ന്്്.ഇവനീക്്ംകചയത്്ശോഡിന്ക്റ്കകയ്ള്്ഓ
വ്ചാൽവീതിക്ട്്ിയ്മാണ്നവീകരണനപ്വ്ത്്ിനടത്്്ന്്ത്
നവീകരണനപ്വ്ത്്ിനടക്്്ന്്തിനാൽശോസപ്ിറ്്ൽശോഡ്
അടച്്ിട്്ിരിക്്യാണ.്ഓവ്ചാലികന്്്നിർമാണംനര്്തഗതിയിലാ
ണ്നടക്്്ന്്ത.്എനത്യം്കപട്്ന്്്പണിപ്ർത്്ിയാക്്ിശോഡ്
ഗതാഗതത്്ിന്ത്റന്്്കൊട്ക്്്കമന്്്നഗരസഭഅധിക്തർ
പറഞ്്്.2019-20വർഷികപദ്്തിയിൽകപട്ത്്ിയാണ്ഓവ്
ചാൽനവീകരണനപ്വ്ത്്ിനടക്്്ന്്ത.്

മാസ്ക,്സാനിററ്്സർ്്
കേിഞ്്ന്്:മ്ന്്്
രകസ്കള്്േജിസ്്്്ർ്്
പെയത്്
മശഞ്്രി: മാസ്ക,്സാനിനറ്്
സർ്്എന്്ിവയ്കടവിലയിൽ്്
ക്നത്ിമംനടത്്ിയതിന്ജില്്
അളവ് ത്ക്് വിഭാഗം മ്ന്്്
ശകസ്കൾ്്രജിസ്്്്ർ്്കചയത്.്
മശഞ്്രി, തിര്രങ്്ാടിഎന്്ി
വിടങ്്ളിൽ്് നടത്്ിയ പരി
ശോധനയിലാ ണ്അധികവി
ലഈടാക്്ിയതിനം്വിലവിവ
രങ്്ൾ്് ശരഖകപ്്ട്ത്്ാത്്തി
നം് ശകകസ്്ട്ത്്ത.് മശഞ്്രി
യിൽ്്രണ്്്ംതിര്രങ്്ാടിയിൽ്്
ഒര് ശകസ്മാണ് എട്ത്്ത.്
വിപണിയിൽ്് മാസ്കിന് ക്
നത്ിമ ക്്ാമം ഉണ്്ാക്്്കയം്
അ ധികവിലഈടാക്്്കയം്
കചയ്്്കന്്ന്്പരാതിയിലാണ്
സ്കവ്ാഡ് പരിശോധന നട
ത്്ിയത.്നിരക്്ിൽ്്ക്ട്തൽ്്
ഈടാക്്ിയാൽ്് പരാതി ന
ൽ്്കാകമന്്്ലീഗൽ്്കമശന്ടാളജി
അസിസ്്്്ന്്്് കണ്്ശന്ടാളർ്് വി.
ആർ്്സ്ധീർ്്രാ ജ്പറഞ്്്.
സീനിയർ്്ഇൻ്്സ്കപക്്ർ്്സ്
ജാസ്മണി,ഇൻ്്സ്കപക്്ർ്്മാ
രായകരീം, നപ്ഭിത്്്, ഇൻ്്സ്
കപക്്ർ്്അസിസ്്്്ന്്്്സ്ശദവൻ്്,
മശോജ് പരിശോധനക്്് ശന
ത്തവ്ംനൽ്്കി.

ത്ണിക്്രകളപ്ട്്ി
തലശേരി:വാങ്്ാൻആളില്്-
കച്്വടവ്മില്്-ദിവസവാടക
താങ്്ാനാവ്ന്്്മില്് - നഗര
ത്്ികല എട്്് ത്ണിക്്ടകൾ
ഇന്്കലമ്തൽഅടച്്്പ്ട്്ി.
പഴയ രസ് സ്്്്ാന്്്് ജ്രിലി
ശോപ്്ിങ്ശൊംപ്്കസ്ികലത്
ണി കടകളാണ് അടച്്ിട്്ത് .
ശോഗഭീതികാരണംജനങ്്ൾ
പ്റത്്ിറങ്്ാതായശോകട ക
ച്്വടംക്റഞ്്്.ക്ടാകതവി
വാഹങ്്ൾമാറ്്ികവച്്തം്ആ
ശോഷങ്്ൾക്റഞ്്തം്ശമ
ഖലകയ ഇര്ട്്ിലാക്്ി. സാമ്്
ത്്ിക മാദ്്്യം കാരണം കൊ
ത്കവ കച്്വടം ക്റഞ്്ിരി
ക്്്ശപ്്ഴാണ്ശൊവിഡ്വില്്
നാകയത്്ിയത.്ഭീമമായനഷ്്ം
സഹിച്്ാണശന്തഇനത്യം്ദിവ
സം ത്റന്്് വച്്ത.് ദിവസം
1000മ്തൽ1500വകരശമൽ
വാടകനൽകിയാണ്കച്്വടം
കചയ്്്ന്്ത് . കടമ്റികള്കട
വാടകകച്്വടംക്റഞ്്ശോ
കടവാടകകൊട്ക്്ാശോജീവ
നക്്ാർക്്് ക്ലി കൊട്ക്്ാ
ശോകഴിയാത്്അവസ്്യാ
കണന്്് വയ്ാപാരികൾ പറയ്
ന്്്.ഇശതത്ടർന്്ാണ്അടച്്ി
ടാൻ നിർരന്്ിതമായകത
ന്്ാണ്ഉടമകൾപറയ്ന്്്.ഭീ
മമായത്കശോകണട്ത്്്ക
ച്്വടംത്ടങ്്ിയവരാകകട്്തി
രിച്്ടവിന്വഴിയില്്ാകതഉഴല്
കയാണ.്

പീഡനം,മാനഭംഗം,
വധഭീഷണി:ജാമയ്ംതള്്ി
മശഞ്്രി:പ്്സ്ട്വിദയ്ാർ്്ഥിനി
യായിരികക്് തകന്്നലംഗി
ക പീഡനത്്ിന് വിശധയയാ
ക്്ികയന്്യ്വതിയ്കടപരാ
തിയിൽ്്അറസ്്്്ിലായിറിമാന്്്ി
ൽ്്കഴിയ്ന്്യ്വാവികന്്്ജാ
മയ്ാശപക്് മശഞ്്രി ശൊക്
ശോസ്കപഷയ്ൽ്ശൊടതിത
ള്്ി.വാണിയമ്്ലംവാടകകവ്ാ
ർ്്ശട്്ഴ്സിൽ്്കനച്്ിക്്ാട്്ിൽ്്നി
വാർ്്(43)കന്്്ജാമയ്ാശപക്്യാ
ണ്ജഡജ്ിസ്ശരഷ്രാബ്ത
ള്്ിയത.് പട്്ികജാതി വിഭാഗ
ത്്ിൽ്്കപട്്23കാരിയാണ്നപ്
തി തകന്് നപ്ായപ്ർ്്ത്്ിയാ
ക്ന്്തിന്മ്മ്്്പലതവണപീ
ഡിപ്്ിച്്തായിപരാതിനൽ്്കി
യത.്2014ൽ്്വണ്്്രിൽ്്കവച്്ാ
ണ്ശകസിന്്ാസപ്ദമായസംഭ
വം. ഇക്്ഴിഞ്് കഫനബ്്വരി
11ന് നവകീട്്്നാല്മണിക്്്
എടവണ്് ജാമിയ കവാടത്്ി
ന്സമീപംനരക്്ിൽ്് കയ
റാൻ്്ആവേയ്കപ്്ട്്നപ്തിയ്വ
തിനിരസിച്്ശോകടകൊല്്്കമ
ന്്്ഭീഷണികപ്്ട്ത്്്കയായി
ര്ന്്്.കഫനബ്്വരി13ന്എടവ
ണ്്കൊലീസാണ്നപ്തികയഅ
റസ്്്്്കചയത്ത.്

ടപ്ാർ്്ത്്നക്്ിപരപീഡനം:
പാസ്്്്ർ്്ക്്്ജാമയ്മില്്
മശഞ്്രി:പനിരാധിതക്്്ശോ
ഗേമനത്്ിനായി നപ്ാർ്്ത്്ന
നടത്്്ന്്തിനികടമാനഹാനി
വര്ത്്ികയന്്ശകസിൽ്്തിര്
ർ്്സബ്ജയിലിൽ്്റിമാന്്്ിൽ്്ക
ഴിയ്ന്്പാസ്്്്റ്കടജാമയ്ാശപ
ക്്മശഞ്്രിജില്്ാകസഷൻ്്സ്
ശൊടതിതള്്ി.ക്റ്്ിപ്്്റംകപ
ത്്ശ്ക്സത്്പള്്ിയികലപാ
സ്്്്റായഒല്്്ർ്്കാവിശലത്്്ലാ
ൽ്് ശോഹന്്ാൻ്് (53)കന്്് ജാ
മയ്ാശപക്്യാണ്തള്്ിയത.്ഇ
ക്്ഴിഞ്്അഞ്്ിന്നവകീട്്്
അഞ്്ര മണിക്്ാണ് ശകസി
ന്്ാസപ്ദമായസംഭവം.പനി
രാധിതയായ പക്ത്മ്്ത്
കാരികയ വീട്്ികലത്്ി നപ്ാ
ർ്്ത്്നാശ്നര്്ഷനടത്്്ന്്്
കവന്്വയ്ാശജനമാനഭംഗകപ്്
ട്ത്്ികയന്്ാണ്ശകസ.്

വീട്്മ്്ക്്്മാനഹാനി:യ്
വാവിന്മ്ൻ്്ക്ർ്്ജാമയ്മില്്
മശഞ്്രി:വീട്്ിൽ്്അതിനക്മിച്്്
കയറിവീട്്മ്്ക്്്മാനഹാനിവ
ര്ത്്ികയന്്ശകസിൽ്്ഒളിവി
ൽ്്കഴിയ്ന്്യ്വാവികന്്്മ്
ൻ്്ക്ർ്്ജാമയ്ാശപക്്മശഞ്്രി
ജില്്ാകസഷൻ്്സ്ശൊടതിത
ള്്ി.കിടങ്്ഴിപാലയശക്്ടൻ്്
നരീൽ്്(30)കന്്്ജാമയ്ാശപക്്
യാണ്തള്്ിയത.്2019ജ്ണ്്
ഒന്്ിന്നവകീട്്്നാലരമണി
ക്്ാണ്സംഭവം.

ടര്ാൻസര്ോമർ:ഉരയ്യാഗസ്്ർസ്്ലംസന്്ർശിച്്്
മ്ന്്ിയ്ർ:നട്ാൻസശ്ോമർഉശദ്യാഗസ്്ർസ്്ലംസദ്്ർേിച്്്.മ്
ന്്ിയ്ർപാറാക്്ാവ,്അത്്ാണിക്്ൽക്റ്ക്്ൻക്ണ്്്.എന്്ി
നപ്ശദേങ്്ളികലസ്്ിരനവദയ്്തിമ്ടക്്വം്ശോൾശട്്ജ്ക്്ാമ
വം്ഇല്്ാതാക്്ാൻഈനപ്ശദേശത്്ക്്്ജില്്പഞ്്യത്്ിൽനി
ന്്്പസായനട്ാൻസശ്ോമർനട്ഷറിഫണ്്്നിയനത്്്ണംകാരണംമ്
ടങ്്്കയം്നചയത്കാരണംജനകിയകമ്്റ്്ിര്പികരിച്്്ശന
നത്തവ്ത്്ിൽഒപ്്്ശേഖരണംനടത്്്കയം്നപ്ശദേികശനതാക്്
ളായസി.പി.കരിം,എം.സിമ്ജീബ്ത്ടങ്്ിയവർനവദയ്്തിമ
നത്്്ികയശനരിട്്്കണ്്്നിശവദനംസമർപ്്ിക്്്കയം്നചയതത്
നപ്കാരംമനത്്്ിയ്കടസപഷൽഓടർനപ്കാരംനട്ാൻസശ്ോർഅ
ന്വധിച്്്നൽകികൊണ്്്കകഎസ്ഇരി.ഉശദ്ോഗസ്് ർക്്്ക
ത്്്നൽകിയത്അന്സരിച്്്ഉശദ്ോഗസ്്ർസ്്ലംസദ്്ർേിച്്്.
ഉശദ്്ഗസ്്രായരാജൻഎ.ഇ,രിജ്അസിസ്്്്ന്്്്എജിനിയർ,വി
ജയൻനാട്്്കരയകരിം,മ്ജീബ്.,ഒട്ങ്്ാട്്്നാസർ.മ്സത്ഫപ
റമ്്ിൽസ്്ലംകാണിച്്്കൊട്ക്്ാൻഎത്്ിയിര്ന്്്.

ടര്ാൻസഫ്ോമർ സ്്ാപിക്്ാനള്്് സ്്ലത്്് ഉഫയ്ോഗസ്്ർ
സന്്ർശിച്്ഫപ്ൾ്.

വയ്ാജരേഖനൽകിവഞ്്ിക്്പപ്്ട്്്
തലശേരി:ജീവിതസമ്്ാദയ്ത്്ിൽനിന്്്ം16ലക്്ംമ്ടക്്ി
കൊളശേരിയിൽപഴയവീടം്എട്്്കസന്്്്സ്്ലവം്വാങ്്ിവ
ഞ്്ിക്്കപ്്ട്്ദമ്്തികൾനീതിശതടിമ്ഖയ്മനത്്്ിക്്്ംസംസ്്ാ
നഡി.ജി.പിക്്്ംസങ്്ടഹരജിനൽകി.കാവം്ഭാഗകത്്ചീക്്
ശോട്്്വീട്്ിൽപി.അേവ്തിയം്(31)ഭർത്്ാവ്കചനന്്സവ്ശദ
േികക.രഞ്്ിത്്്ക്മാറ്മാണ്ഹരജിക്്ാർ..തലശേരിസബ്്്
രജിസന്ട്ാർഓഫീസ് ശകനദ്്്ീകരിച്്് നടക്്്ന്്ആധാര രജി
സശ്ന്ടഷനികലക്നത്ിമകത്്പറ്്ിനന്കംനര്ാഞ്്്തലത്്ിൽ
അശന്വഷണംനടത്്ണകമന്്്ഇര്വരം്വാർത്്ാസശമ്്ളന
ത്്ിൽആവേയ്കപ്്ട്്്.നഗരത്്ികലആധാരംഎഴ്ത്്്കാര
ൻനപ്ദീപകനവിേവ്സിച്്ാണ്കൊളശേരിയികലസ്്ലംനേ്ീല
താസജീവനിൽനിന്്്ംവാങ്്ിയത.്
തത്്മയംവീട്്ിൽതാമസിച്്ിര്ന്്നേ്ീലതപ്തിയവീട്പ്ർ

ത്്ിയാവ്ന്്ത്വകരഅവികടതാമസിക്്ാൻഅന്വദിക്്
ണകമന്്്പറഞ്്തിനാൽതൽക്്ാലംവിട്്്നൽകിയിര്ന്്്.
എന്്ാൽകാലാവധികഴിഞ്്ിട്്്ംഇവർഒഴിഞ്്ില്്.ഇതിനിട
യിൽശോലിആവേയ്ാർഥംകചനന്്യിലായിര്ന്്തകന്്്അ
റിശോസമ്്തശോഇല്്ാകതമകറ്്രാൾവീട്കൊളിച്്്വിറ്്്.ഇ
ക്്ാരയ്ംനപ്ദീപശോട്പറഞ്്ശപ്്ൾഅത്കാരയ്മാക്്ാനില്്,വ
സത്്താൻ ഏകറ്്ട്ശത്്ളാംഎന്്്പറഞ്്്മ്ന്്്ലക്്ംര്
പഅഡവ്ാൻസം്തന്്്.എന്്ാൽകരാർപാലിക്്ാകതഇയാ
ൾതകന്്വഞ്്ിച്്്കവന്്്ംരാക്്ിപണംഇശതവകരകിട്്ിയി
കല്്ന്്്ംഅേവ്തിപറയ്ന്്്.ഇശതത്ടർന്്്ശൊടതികയസമീ
പിച്്്.ഉടൻശകകസട്ത്്്അശന്വഷിക്്ാൻജ്ഡീഷയ്ൽഒന്്ാം
ക്്ാസ്മജിസശ്ന്ടറ്്്ശൊടതിതലശേരികപാലീസിന്നിർശദ്്േം
നൽകിയിര്കന്്ങ്്ിലം്അശന്വഷണംനീതിപ്ർവ്്മാവണകമ
ങ്്ിൽശകസ്നന്കംനര്ാഞ്്ികനഏൽപിക്്ണകമന്്ാണ്ദമ്്
തികള്കടആവേയ്ം.
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കോഴിക്ക്ട:് മോകോണ
വയ്ാപനംതെയ്ന്്തിമന്്്ഭാ
രമായിഏർ്്മപ്്ട്ത്്ിയവില
ക്്്ലംഘിച്്്ജില്്യിൽ്്നെന്്
കള്്് ഷാപ്്് കലലത്്ിമനതി
കരഗപ്തികഷധവ്മായിയ്ത്്്
കോൺ്്ഗര്സ് ഗപ്വർ്്ത്്കർ്്.
ന്റ്കണക്്ിനാള്കമള പ
മങ്്ട്പ്്ിച്്്കള്്്ഷാപ്്്കലലം
നെക്്മവ ഗപ്കെനവ്മായി
എത്്ിയയ്ത്്്കോൺ്്ഗര്സ്
ഗപ്വർ്്ത്്കർ്്ജില്്ാപ്്ാനിംഗ്
കമ്്ിറ്്ി ഹാൾ്് ഉപകോധിച്്്.
ഹാളിന് പ്റത്്് കലലം നി
ർ്്ത്്ിമവയക്്്ണമമന്്ാവശയ്
മപ്്ട്്് ഗപ്തികഷധമ്ഗദ്ാവാകയ്
മ്യർ്്ത്്ിയ ഗപ്വർ്്ത്്കർ്്
കലലനെപെികൾ്്തെസമപ്്ട്
ത്്ി.പ്്ാനിംഗ്കമ്്ിറ്്ിഹാളി
നകക്ത്ക്്്കെക്്ാന്ള്്ഗപ്
വർ്്ത്്കര്മെ ഗശ്മമ്ത്മെ
റ്ത്്കൊലീസ് ഗപ്വർ്്ത്്ക
മരേലംഗപ്കോരിച്്്അററ്്്്്
മെയത്് നീക്്ി.യ്ത്്് കോ
ൺ്്ഗര്സ്സംസ്്ാനജനറൽ്്
മസഗക്ട്്റിഒശരണയ്ഉൾ്്മപ്്
മെയ്ള്്വനിതാഗപ്വർ്്ത്്ക
മര വനിതാ മപാലീസിമന്്്
അസാനിധയ്ത്്ിൽ്് അററ്്്്്
മെയത്് നീക്്ിയതം് ഗപ്തി
കഷധത്്ിനിെയാക്്ി.മകാ
കോണ നിയഗന്്്ണം നിലനി

ൽ്്മക്്സർ്്ക്്ാർ്്കനരിട്്്നെ
ത്്്ന്്കള്്്ഷാപ്്്കലലംനി
ർ്്ത്്ിവയക്്്ണമമന്്് ആവ
ശയ്മപ്്ട്്്സംസ്്ാനവയ്ാപക
മായി യ്ത്്് കോൺ്്ഗര്സി
മന്്്കനത്തവ്ത്്ിൽ്്ഗപ്തികഷ
ധംനെത്്ിയിര്ന്്്.
ഉപകോധസമരത്്ിന്യ്ത്്്
കോൺ്്ഗര്സ് ജില്്ാ ഗപ്സിൈ
ന്്്്ആർ്് മഷഹിൻ്്,സംസ്്ാ
നജനറൽ്്മസഗക്ട്്റിമാരായ
എം ധനീഷ് ലാൽ്്, വിപി ദ്
ൽ്്ഖിഫിൽ്്,എസ്ശരണയ്,ജി
ല്്ാഭാരവാഹികളായേവീഷ്

കെളന്്്ർ്്,നസീംമപര്മണ്്,
റവശാഖ്കക്ണ്റ, മ്ജീബ്
പ്റായിൽ്്,എൻ്്പി ലേീബ,്
ഇമകശീതൾ്്രാജ,്ഗശ്ീകയഷ്
മെലവ്ർ്്, ജവഹർ്് പ്മംര
ലം,മകഎസ്യ്ജില്്ാഗപ്സി
ൈന്്്്വിെിനിഹാൽ്്,നികോ
ജകമണ്്ലംഗപ്സിൈന്്്്മാരാ
യസിദ്്ിഖ്പരപ്്ിൽ്്,നികമഷ,്
സ്ജിത്്് ഒളവണ്്, അജയ്
കോസ,്സഹീർ്്എരക്ഞ്ള,
ഗപ്തയ്്ഷ് ഒതകോത്്്,ഷമീർ്്
ഓമകശ്്രി,െിഎംവര്ൺ്്എ
ന്്ിവർ്്കനത്തവ്ംനൽ്്കി.

ഊര്കളിവൈയ്ക്്്ള്്
ന്പവേശനം
കർ്്ശനമായി
നിയന്ത്്ിക്്്ം
പാലക്്ാട്്മകാകോണസ്്ിരീ
കരിച്്സാഹെരയ്ത്്ിൽ്്അട്്
പ്്ാെിയിമലഊര്കളികലയക്്്്
പ്റമമനിന്്്ള്്ആള്കള്മെ
ഗപ്കവശനംകർ്്ശനമായിനിയ
ഗന്്്ിക്്്ം.
അട്്പ്്ാെി കമഖലയിമല മോ
കോണഗപ്തികോധ ഗപ്വർ്്ത്്
നങ്്ൾ്് വിലയിര്ത്്്ന്്തി
നായിഅട്്പ്്ാെികോൈൽ്്ഓ
ഫീസറം് ഒറ്്പ്്ാലം സബക്ല
കറ്്്റ്മായഅർ്്ജ്ൻ്്പാണ്്്യ
മന്്്കനത്തവ്ത്്ിൽ്്അരളിമി
നിസിവിൽ്്കറ്്്്ഷനിൽ്്നെന്്
കോരത്്ിലാണ്തീര്മാനം.
പ്റത്്്നിന്്്ള്്വർ്്ക്്് ഗപ്
കവശനംനിയഗന്്്ിക്്്ന്്കൊ
മൊപ്്ംഊര്കളിൽ്്ആകോരയ്
ഗപ്വർ്്ത്്കര്മെ കനത്തവ്
ത്്ിൽ്് കോഗത് ഭാഷകളിൽ്്
മോകോണ കോധവതക്്്ര
ണം നൽ്്ക്ന്്തിനം് കോര
ത്്ിൽ്്തീര്മാനമായി.

കൊറോണവ്യാപനംതടയാൻ
ജാഗ്രതയിൽജില്്ാഭരണക്ടം

കൂടൂതൽമൂനനൂൂരൂകൂൂങൂൂളൂമായിഗരൂാമപഞൂൂായതൂൂൂകൾ
ത്ശ്ർ:മകാകോണരണ്്ാംഘ
ട്്ഗപ്തികോധഗപ്വർത്്ത്്ന
ങ്്ള്മെ ഭാരമായി ഗര്ാമപ
ഞ്്ായത്്്കൾക്ട്തൽജാ
ഗര്തകോമെഇെമപെണമമന്്്
പഞ്്ായത്്്മസഗക്ട്്റിമാകോ
ട്ജില്്ാകലകറ്്്ർഎസ്ഷാന
വാസ്നിർകദ്്ശിച്്്.
വാർഡ്തലത്്ിൽകമ്്ിറ്്ിക്
െി ഗപ്വർത്്നങ്്ൾസംഘെി
പ്്ിക്്ണമമന്്്ംകലകറ്്്ർനി
ർകദ്്ശിച്്്.രണ്്ാംഘട്്ത്്ിൽ
കവ്ാററന്്്നില്ള്്ആള്കൾ
ക്ട്തലാവ്കയാമണങ്്ിൽ
ആശ്പഗത്ികൾക്്്പ്റമമഓ

ൈികറ്്റിയങ്്ൾ, സ്ക്ള്ക
ൾ,ഒഴിവായികിെക്്്ന്്വീട്
കൾഎന്്ിവസജ്്മാകക്്ണ്്
താണ.് ഓകോ വാർഡ്കളി
ലം് ോങ്്്കള്മെ സഹകര
ണക്ത്മെ റകകഴ്കാന്
ള്് സംവിധാനം ഒര്കക്്ണ്്
താണ.്
ഓകോേക്റ്്്പ്്്കളിലം്േ
സ്്്റ്്ാന്്്്കളിലം് ആള്കൾ
ക്ട്ന്്ിെങ്്ളിലം്എല്്ാസർ
ക്്ാർസ്്ാപനങ്്ളിലം്ഇവ
ലഭയ്മാകക്്ണ്്താണ.്
അനയ്സംസ്്ാനമൊഴിലാളി
കൾ,റഗ്െേൽകോളനികൾ,

മൊഴില്റപ്്്മൊഴിലാളികൾ
എന്്ിവർമക്്ല്്ാം ഗപ്കത്യക

കോധവൽക്്രണം നെത്്
ണം.

മകാകോണ റവറസ് വയ്ാപ
നംതെയ്ന്്തിമന്്്ഭാരമായി
കെർന്്പഞ്്ായത്്്മസഗക്ട്്
റിമാര്മെ ജില്്ാതല കോര
ത്്ിലാണ്തീര്മാനം.പഞ്്ാ
യത്്്അസിറ്്്്ന്്്്ൈയറകറ്്്ർ
ഗപ്സാദ്അധയ്ക്്തവഹിച്്്.
പഞ്്ായത്്് മൈപയ്്ട്്ി ൈയ
റക്െർ കോയ് കോൺ, കോ. 
സതീഷ്എന്്ിവർസംസാരി
ച്്്.
മകാകോണ ഗപ്തികോധത്്ി
മന്്്ഭാരമായിമസഗക്ട്്റിമാര്
മെസംശയങ്്ൾക്്്കോ.സ
തീഷ്മറ്പെിനൽകി.

ഗലുുബലഗോഗയുോഇകുുഗോമികസു്അഗോസിഗേയൻ,പുതു
കുുാടുപുുാസ,കിഴഗകുുഗോടുു,തുശുരിലുുുആഭിമുഖയുതുുിലലോ
ഗോണവവറസിലനതിഗരയുളുുഗോധവതകുരണവംു"ഗശുബകു്ുദു
ലെേിൻ'കയുാംലരയൻുഉദഘുാടനവംുറിടുുഗേഡുഐഎഎസ്ഉ
ഗയുോഗസുുൻ ഗുണവരധനലുുു ഗനതുതവുതുുില നടനുുഗപുുൾ.
ലോഗോണവവറസിലനതിഗരലൊതുജനങുുൾസവുീകരിഗകുുണുു
മുൻകരുതലുകലെകുുുറിചു്ുഅഗോസിഗേയൻഭാരവാഹിഗോസ്
പുതുകുുാടൻസംസാരിചുുു.

മുരിങുുുരുുതണലുുകുടംുബശരുീയുണിറുുിലെശരുവരതുുകരമാസക്ുകൾനിരമികുുുനുുു

ൊലക്്്െി:മോകോണമയഗപ്
തികോധിക്്്വാൻ്് മാസക്്ക
ൾ്്വനിതക്ട്്ായമ്.ഹരിതകക
രളമിഷന്കവണ്്ിയാണ്കമല്
ർ്്പഞ്്ായത്്ിമലപതിനാറാം
വാർ്്ൈിൽ്്ഗപ്വർ്്ത്്ിക്്്ന്്മ്
രിങ്്്ർ്് തണൽ്് ക്ടം്േഗശ്ീ
യ്ണിറ്്ാണ് മാസക്്കൾ്് ത
യ്്ാറാക്്്ന്്ത.്ഗ്ണകമൻ്്മയ്
ള്് കോട്്ൺ്് ത്ണിയിൽ്് ഗപ്
കത്യക അളവ്കളിലാണ് മാ
സക്്കൾ്് തയ്്ിക്്്ന്്ത.് അ
യ്്ായിരക്ത്ളംമാസക്്കളാ
ണ് ആദയ്ഘട്്ത്്ിൽ്് അെിയ
ന്്ിരമായി തയ്്ാറാക്്്വാനാ
ണ് ഇവകോട് നിർ്്കദ്്ശിച്്ിരി
ക്്്ന്്ത.്ഓകോദിവസവം്ത
യ്്ിക്്്ന്്മാസക്്കൾ്്മോറി
യർ്്വഴിക്ടം്േഗശ്ീഎക്സി
കയ്്ട്്ിവ്ൈയറകറ്്്ർ്്ക്്്തിര്വ

നന്്പ്രകത്്ക്്് അയക്്്ക
യാണ.്തണൽ്് കോൈികനറ്്
റം്സിൈിഎസ് മമമ്്റ്മായ
ലതസക്ത്ഷിമന്്് കനത്തവ്
ത്്ിലാണ്മാസക്്കൾ്്തയ്്ാ
റാക്്്ന്്ത.് സാധരാണ മറ്്്
കോലികൾ്്ഒഴിവാക്്ിഗപ്കത്യ
കസാഹെരയ്ംകണക്്ിമലട്
ത്്്രാഗത്ിഎട്്്മണിവമരഎ
ല്്ാംഇര്ന്്്തയ്്ിച്്ാണ്ഇവർ്്
മോകോണ ഗപ്തികോധ ഗപ്വ
ർ്്ത്്ിന്ഏമറഗപ്ാധാനയ്മ്ള്്
മാസ്ക്്്ഒര്ക്്്ന്്ത.്
അണ്നാശിനി ഉപകോരിച്്്
കഴ്കിവ്ത്്ിയാക്്ിവീണ്്്ം
ഉപകോരിക്്ാവ്ന്് തരത്്ി
ല്ള്്മാസക്്കളാണ്ഇവിമെ
നിർമിക്്്ന്്ത.് പ്റമമ മാ
ർ്്ക്്റ്്ിൽ്്അമിതവിലഈൊ
ക്്ി മാസക്്കൾ്് വിൽ്്ക്്്

ക്പ്ൾ്് ച്ര്ങ്്ിയ വിലക്്ാ
ണ് ഇവർ്്ക്ടം്േഗശ്ിക്്ായി
തയ്്ിച്്് മോട്ക്്്ന്്ത.് ക്ല്
ക്്് പഞ്്ായത്്ിൽ്് നിന്്് മ്
ന്്്ലക്്ംര്പകോമണട്ത്്്
ആറ്കപർ്്കെരന്്്ാണ്കമല്ർ്്
പഞ്്ായത്്ിമല മ്രിങ്്്ർ്് മ
ണ്്ിക്്്ന്്ില്ള്്വായനശാല
യ്മെമ്കളിലാണ്തണമലന്്
കപരില്്തയ്്ൽ്്യ്ണിറ്്്ആരംഭി
ച്്ിരിക്്്ന്്ത.്ഇതിന്പ്റമമ
േീവകറജസ് കോർ്്പ്്കറഷൻ്്
കവണ്്ിത്ണിസഞ്്ി നിർമി
ക്്്വാനം്ഇവർ്്ക്്്ഓർ്്ൈർ്്
ലഭിച്്ിട്്്ണ്്്.ഗപ്സിൈന്്്് ജീന
കോകോ, മസഗക്ട്്റി കോഷമ്ി
ലിജ,്മജയ്സികസവയ്ാർ്്,മഹ
ൽ്്നഷിബ,്ഷീലകൈവീസ്എ
ന്്ിവർ്് കെർ്്ന്്ാണ് യ്ണിറ്്്
ആരംഭിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്

മോരോണമയപ്രതിരോധിക്്്വാൻ്്
ൊസ്ക്കള്ൊയിവനിതാക്ട്്ായ്െ

കള്്്ഷാപ്്്രലലത്്ിമനതിരര
യ്ത്്്രോൺപ്രസ്പ്രതിരഷധം

ത്ശ്രിലം്പപ്തിയേധം
ത്ശ്ർ:ൌൺഹാളിൽനെന്്ത്ശ്ർജില്്യിമലവിവിധകറ
ഞ്്്കളികലക്്്നെന്്ഷാപ്്്കലലംമോകോണഭീതിയ്മെ
കാലത്്്ജനങ്്മളമവല്്്വിളിക്്്ന്്തിന്ത്ല്്്യമമന്്്യ്
ത്്്കോൺഗര്സ.്ൌൺഹാളികലക്്്യ്ത്്്കോൺഗര്സ്ഗപ്
തികഷധംസംഘെിപ്്ിച്്്.ജില്്ാഗപ്സിൈന്്്്അൈവ്ഒ.മജജനീ
ഷ,്സംസ്്ാനജനറൽമസഗക്ട്്റിമാരായഅൈവ്സിഗപ്കോദ,്
കോഭസ്േിൻ,ജില്്ാറവസ്ഗപ്സിൈന്്്്മജലിന്കോൺ,
മകഎസ്യ്ജില്്ാഗപ്സിൈന്്്്മിഥ്ൻകോഹൻ,ജില്്ാമസഗക്
ട്്റിമാരായമജകോൺകോൺ,അൽകോപ്ത്്്ർ,സ്ധീഷ്
െിൈി,അൈവ്ശയ്ാംക്മാർ,ജികോകോൻ,റവശാഖ്കവണ്
കോപാൽരകണഷ്ആറ്്്ർ,വിഘ്കനശ്എന്്ിവർഅററ്്്്്വ
രിച്്്.സംസ്്ാനജനറൽമസഗക്ട്്റിഅഭിലാഷ് ഗപ്ഭാകർ,
കോകോൻമോള്്ന്്്ർ,അഭിലാഷ്ഗശ്ീനിവാസൻ,ഹക്്ീം
ഇകേ്ാൽഎന്്ിവർസംേന്്ിച്്്.

വെക്്ാകഞ്്രി:യ്ത്്്കോൺഗര്സ്-മകഎസ്യ്വെക്്ാകഞ്്രിമ
ണ്്ലംകമ്്ിറ്്ിയ്മെകനത്തവ്ത്്ിൽഗപ്തിപക്്കനതാവ്രകമശ്
മെന്്ിത്്ലയ്മെആഹവ്ാനഗപ്കാരംവെക്്ാകഞ്്രികോെതിപ
രിസരത്്്ഹാൻഡ്വാഷ്െലഞ്്്നെത്്ി.മോകോണമയത്ര
ത്്ാൻവയ്ക്്ിശ്െിതവ്ംപാലിക്്്കയാണ്ആമകയ്ള്്മാർരം.
യ്ത്്്കോൺഗര്സ്വെക്്ാകഞ്്രിനികോജകമണ്്ലംജനറൽ
മസഗക്ട്്റിജികോതലക്ക്െൻഅധയ്ക്്തനായി.പരിപാെിയി
ൽയ്ത്്്കോൺഗര്സ്സംസ്്ാനജനറൽമസഗക്ട്്റിപിഎൻ
റവശാഖ്ഉദ്ഘാെനംമെയത്.്

പാലക്്ാട:് മകാകോണകോര
വയ്ാപനംതെയ്ന്്തിമന്്്ഭാര
മായിപാലക്്ാട്സിവിൽ്്കറ്്്്
ഷനിൽ്്എത്്്ന്്ജീവനക്്ാ
മരയം് മൊത്ജനങ്്മളയം്
ആകോരയ് വക്പ്്ിമന്്് കനത്
തവ്ത്്ിൽ്് പരികോധന ത്െ
ങ്്ി.കലക്്കററ്്ിൽ്്എത്്്ന്്വ
ര്മെ ശരീര ഊഷമ്ാവ് പരി
കോധിച്്കശഷമാണ് അക
കത്്ക്്്കെത്്ിവിട്ന്്ത.്ക്
ൊമതപനി,ജലകോഷം,ച്മഉ

ൾ്്മപ്്മെയ്ള്് ശാരീരിക അ
സവ്സ്്തകൾ്്അന്ഭവമപ്്ട്
ക,അട്ത്്കാലത്്്മെയത്
യാഗത്കൾ്്ത്െങ്്ിയവവിവര
ങ്്ൾ്്കോദിച്്റിയ്ന്്്ണ്്്.നി
ലവിൽ്്സിവിൽ്്കറ്്്്ഷൻ്്പരി
കോധനനെത്്ിയആർ്്ക്്്ം
തമന്്ആകോരയ്ഗപ്ശന്ങ്്ൾ്്
കമണ്്ത്്ിയിട്്ില്്.കര്ണമമ
ൈിക്്ൽ്്കോമളജിമലനഴസ്ി
ങ്വിദയ്ാർ്്ഥികളാണ്പരികോ
ധനനെത്്്ന്്ത.്

സിവിൽ്്ര്റ്്്ഷനിൽ്്
രരിരോധനആരംഭിച്്്

മാള:മമറ്്സ്എൻജിനീയറിങ്
കോമളജം് ക്ര്വിലകശ്്രി
ഗര്ാമീണവായനശാലയം്സം
യ്ക്്മായികഗ്േക്്്ദിമെയി
ൻ കയ്ാംപയിനം്, സൗജനയ്
ഹാൻഡ്സാനിററ്്സറ്കള്
മെവിതരണവം്നെത്്ി.കോ
കാകോരയ്സംഘെനയ്മെനിർ
കദശങ്്ൾപാലിച്്്മോണ്്്മമ
റ്്്സ്േകോമെകക്ോളജിരകവ
ഷണലാേിൽനിർമിച്്ഹാൻ
ഡ്സാനിററ്്സറ്കൾവലിയ
പറമ്്്ജംഗഷ്നില്ള്്വഴിയാ

ഗത്ക്്ാർക്്്ം, കെവെക്്ാർ
ക്്്ം, ഓകട്് റഗ്ൈവർമാർ
ക്്്ം,വിദയ്ാർഥികൾക്്്ംകോ
മളജ് ഗപ്ിൻസിപ്്ൽ കോ സ്
കരഷ്കവണ്കോപാൽവിതര
ണംമെയത്.്
െെങ്്ിൽപഞ്്ായത്്്മമമ്്ർ
മാരായേിന്്്ോബ,്പി.മക.
രാധാക്ഷണ്ൻ,കോമളജ്അ
ഡമ്ിനിസക്ഗ്െറ്്ർെിജിനാരായ
ണൻ,വായനശാലഗപ്സിൈന്്്്
പി.മക.രതന്ാകരൻഎന്്ിവ
ർസംസാരിച്്്.

പ്രതിരോധപ്രവർത്്നങ്്ളിൽ
രങ്്ാളികളായിമെറ്്്സ്രോമളജ്

ഹാൻഡ്വാഷ്ചലഞ്്്

ആയോഗയ്&ക്ടം്ബയക്്മമപത്്്ാലയം
ഭാരതസർക്്ാർ

േീട്്ിൽനിരീഷ്്ണത്്ിൈിരിവക്്ട്്ത്എവപ്്ഴാണ?്
ന്പവ്തയകിച്്്ൈഷ്്ണനൊന്്്മിന്ല്ങ്്ില്ംതാനഴപ്്റയ്ന്്േയിൽഏനതങ്്ില്ംഒന്്്ന്ട്ങ്്ിൽ:

ചൊവിഡ-്19ബാധിക്്ചപ്്ട്്രാജയ്ത്്്കഴിഞ്്
14ദിവസത്്ിനിചടയാപത്ചെയത്ിട്്്ചണ്്ങ്്ിൽ

ചൊവിഡ-്19ബാധയ്മായിശാരീരികസമ്്ർക്്യോ
ശരീരപസ്വസമ്്ർക്്യോ
വസത്്ക്്ള്മായിസമ്്ർക്്യോഉണ്്ായിട്്്ചണ്്ങ്്ിൽ

ചൊവിഡ-്19സംശയിക്്ചപ്്ട്്വയ്ക്്ിയോചൊപ്്ം
അയതവീട്്ിൽതാമസിക്്്കയം്
ആവയ്ക്്ിക്്്യോഗബാധസ്്ിരീകരിക്്്കയം്ചെയത്ാൽ

14ദിേസവത്്ക്്്േീട്്ിൽസവ്യംനിരീഷ്്ണത്്ിൽകഴിയ്ക

നന്്ായിവായ്സഞ്്ാരമ്ള്്
സിംഗിൾറ്മിൽ
താമസിക്്്ക

ശവ്സനവ്മായം്
കകകള്മായം്ബന്്ചപ്്ട്്്
ശ്െിതവ്ംപാലിക്്്ക

വീട്്ിചലവസത്്ക്്ൾ
പങ്്്വയക്്്്ന്്ത്
ഒഴിവാക്്്ക

വീട്്ിൽസന്്ർശകചര
നിർബന്്മായം്
ഒഴിവാക്്്ക

മറ്്്ള്്വര്മായിഒര്മീറ്്ർഅകലം
പാലിക്്്ക.പപ്ായമ്ള്്വർ,

ഗർഭിണികൾ,
ക്ട്്ികൾഎന്്ിവരിൽനിന്്്
അകന്്്നിൽക്്്ക

താങ്്ചൊര്ചൊവിഡ-്19
സാധയ്താവയ്ക്്ിയോ

ഉറപ്്ാക്്ിയവയ്ക്്ിയോആചണങ്്ിൽ,
ലക്്ണങ്്ൾപപ്കടമാക്ന്്്ചവങ്്ിൽ,

ഒര്മ്ഖാവരണംധരിക്്്ക.

വീട്്ിചലനിരീക്്ണത്്ിൽചെയയ്്ണ്്തം്പാടില്്ാത്്ത്മായകാരയ്ങ്്ൾനിങ്്ൾക്്്ംക്ടം്ബത്്ിനം്അറിയാൻwww.mohfw.gov.in
നമ്ന്ക്ന്്ിച്്്നൊര്താം
നൊേിഡ്-19നനതിവര!

േീട്്ിനൈനിരീഷ്്ണത്്ിനിനെസ്ഖമില്്ായ്മവോന്്ിയാൽ(ച്മ,പനി,ശ്വാസതെസം)
ഉെനെിനെൽപ്വൈൻനമ്്ര്കളിൽേിളിക്്്ക.

ക്ട്തൽേിേരങ്്ൾക്്്:
സംസ്്ാനനെൽപ്വൈൻനമ്്ര്കളിവോഭാരതസർക്്ാരിന്്്

ആവോഗ്യ-ക്ട്ംബവ്ഷ്മമന്ത്്ാൈയത്്ിന്്്24x7നെൽപ്വൈൻനമ്്രിവോേിളിക്്്ക

നൊവേൽനൊവോണവേറസ്(നൊേിഡ്-19)

ഇത്മ്റിചച്്ട്ത്്്നിങ്്ൾക്്്ഓഫിസ്കൾ/ചൊത്സ്്ലങ്്ൾ/വീട്കൾഎന്്ിവിടങ്്ളിൽഒട്്ിച്്്വയക്്്ാവ്ന്്താണ.്
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ലോകാഃസമസ്താഃസുഖിലോഭവനുുു

2020 മാരച്്്21ശേി
1195മീേം8റജബ്25

മഖ്മര്ര്

വനംനമ്്്ടെജീവന്്;ഏടറ്്ട്ക്്ണംനനത്തവ്ം
വേംസംയക്്ിക്്്േമാന്തമല്്,

പ്തിയമയങ്്ള്്േട്േയ്ം,
േിലവില്ള്്മയങ്്പളസംയക്്ി
ക്്്േയ്ം,വേപ്ത്െയിൊലിക്്്
േയ്ം,വേവ്മായിബന്്പ്പ്ട്്മറ്്്
ന്െക്തിവിഭവങ്്പളോയ്യക്്മമാ
യിഉെരയാഗിക്്്േയ്ംചേോ
യ്യംപചയ്്്േയ്ംഒപ്ക്പചയ്്്ന്്
ശാസ്ന്തവ്ംേലയ്മാണ്വേവ
ല്്ക്്യണം.
മന്ഷ്യപ്്്ജീവിതത്്ിന്ംേില

േില്്പ്്ിന്ംവേത്്ിപ്്്ന്െസക്്ി
യ്ംആവശ്യവ്ംപൊത്ജേംമേ
സ്്ിലാക്്ണംഎന്്ഉര്ദ്ശര്ത്ാപെ
1971ല്്ഒര്ക്ട്്ംശാസ്ന്തജ്്ന്്ാ
യാണ്മാര്്ച്്്21രലാേവേവല്്ക്്യ
ണദിേമായിആചയിക്്്വാന്്ത്െ
ങ്്ിയത്.
ന്ഗാമവിേസേത്്ില്്വേംവള

ര്്ത്്ലിന്െങ്്്പ്ണ്ന്്ോഴ്ചപ്്ാെി
പ്്്അെിസ്്ാേത്്ിലാണ്സാമ്
ഹിേവേവത്േയണംഎന്്ആശ
യംഉയര്്ന്്്വന്്ത്.ഐേ്യയാന്ട്്
സഭയ്പെഭക്്്യോര്്ഷിേസംഘെ
േയ്ംരലാേബാങ്്്ംആെദ്്തി
ര്നൊത്്ാഹിപ്്ിച്്്.പൊത്സ്്ലങ്്
ളില്ംവഴിരയായങ്്ളില്ംതയിശ്േ

ളില്പമല്്ാംതര്ദ്ശീയജേങ്്ള്പെ
െങ്്ാളിത്്ര്ത്ാപെമയങ്്ള്്േട്േ
യായിര്ന്്്ലക്്്യം.ന്ഗാമീണര്പെ
ഇന്്േന്െതിസന്്ിെയിഹയിക്്്
േ,അവര്പെവര്മാേംഉയര്്ത്്്
േ,മര്വത്േയണംതെയ്േത്െ
ങ്്ിയഉര്ദ്ശ്യങ്്രളാപെയാണ്ത്െ
ങ്്ിയപതങ്്ില്ംമിക്്സാമ്ഹിേവ
േവത്േയണെദ്്തിേളില്ംആല
ക്്്യങ്്ള്്അവഗണിക്്പ്പ്ട്്്.
പൊത്ജേത്്ിപ്്്സഹേയ

ണംഉണ്്ായാരലഇത്സാധ്യമാവ്
എന്്ാണ്രലാേത്്്െലയിെങ്്ളി
ല്ംേെന്്്വര്ന്്വേവല്്ക്്യണ
ങ്്ളില്്േിന്്്ംോംെഠിച്്ൊഠം.
അത്പോണ്്്ഇത്്വണരേയ

ളംമാത്േയാവ്േയാണ്.
രേയളത്്ിപ്്്രലബര്്ബജറ്്്രേ

ന്ന്്സര്്ക്്ാര്്അംഗീേയിച്്്േഴി
ഞ്്്.രതാട്േള്പെശ്ചീേയണ
വ്ംഒര്രോെിവ്ക്്ച്ത്േള്പെ
േെീല്മാണ്ഈവര്്ഷപ്ത്പതാഴി
ല്റപ്്ില്്മ്ഖ്യഇേങ്്ളായിരച
ര്്ക്്ണപമന്്്േിര്്ര്ദ്ശിച്്ിട്്്ള്്ത്.
ഇതിന്ന്ൊധാേ്യംേല്്ോത്്െ
ഞ്്ായത്്്േള്്ഡിെിസിയ്പെ
അംഗീോയര്ത്ാപെരതാട്ശ്ചീേ

യണത്്ിന്ംവ്ക്്ച്ത്േട്ന്്
തിന്മ്ള്്ര്നൊജക്്്േള്്ഉള്്പ്പ്ട്
ത്്ണപമന്്്ംേിര്്ര്ദ്ശിച്്ിട്്്ണ്്്.
അംഗീേയിക്്പ്പ്ട്്െദ്്തിേള്്ഏ

ന്െില്്ആദ്യംമ്തല്്േെപ്്ാക്്്േ
എന്്്ള്്താണ്േമ്്്പെേെമ.
മ്തിര്്ന്്തലമ്റയില്്േിന്്്ം

ഈഉത്്യവാദിത്്ംയ്വതലമ്റ
ഏപ്റ്ട്ര്ക്ണ്്സമയമായിയിക്്്
ന്്്.എന്്താണ്ഈവര്്ഷംവേദി
േംേപ്മ്ഓര്്പ്്ിക്്്ന്്ത്.െയി
സ്്ിതിന്െവര്്ത്്േംവിേസേവി
ര്ദ്്മാണ്എന്്്ം,അെയിഷ്ക്ത
മാണ്എന്്്ം,െിന്്ിയിപ്്ോണ്എ
ന്്്മ്ള്്ആരയാെണങ്്പളഅതി
ജീവിച്്്,ന്െക്തിപയെറ്്ിേവിത
യ്ംമറ്്്ംഎഴ്തി,അത്ൊെിൊയി
സ്്ിതിേഅവരബാധംഉണ്്ാക്്ാ
ന്്ന്ശമിക്്്ന്്ഒര്ക്ട്്ംമന്ഷ്യര്
പെഇെപെെല്േള്്ക്്പ്്്റംഅവരശ
ഷിക്്്ന്്െയിസ്്ിതിഎങ്്ില്ം
സംയക്്ിച്്്തങ്്ള്്ക്്്ംവര്ംതല
മ്റേള്്ക്്്ംരവണ്്ിേിലേിര്്ത്്്
വാന്ള്്പദൗത്യംപ്തിയതലമ്റ
ഏപ്റ്ട്ര്ത്മതിയാവ്.

ഈവേദിേത്്ില്്ോംതീര്
മാേംഎട്ക്്ണംവിരദശസസ്യ
ങ്്ള്്േട്്്വളര്്ത്്്ന്്തിന്െേയം
ോട്്്മയങ്്ളിരലക്്്ോംതിയണം.
പ്്ാവ്,മാവ്,പ്മര്ത്,േണിപ്ക്ാ
ന്്,പ്്ാശ്,െതിമ്ഖം,ക്െമ്്്ളിത്െ

ങ്്ിയതര്ദ്ശീയവ്ക്്ങ്്ളാണ്ൊ
തരയായങ്്ളില്ംവീട്്്വളപ്്ില്ംവി
ദ്യാലയങ്്ളില്പമല്്ാംവളരയണ്്ത്.
ആരഘാഷപ്ര്്വംേെീല്്ഉദ്ഘാെ
േംേെത്്ിെിന്്ീട്തിയിഞ്്്രോ
ക്്ാതിര്ന്്ാല്്വളര്ന്്വയല്്ോ
ട്്്മയങ്്ള്്.അവയ്ക്്്സ്്ിയമായെ
യിചയണവ്ംസംയക്്ണവ്ംരവ
ണം.
വിദ്യാര്്ഥി,യ്വജേസംഘെേേ

ള്ംസമ്ദായസംഘെേേള്ംറസി
ഡ്്്്സ്അരസാസിരയഷന്േള്പമ
ല്്ാംആച്മതലഏപ്റ്ട്ക്്ണം.െ
ഞ്്ായത്്്ംമ്േിസിപ്്ാലിറ്്ിയ്ം
ക്ട്ംബന്ശീയ്പമാപ്ക്മയങ്്ള്പെ
ോയ്യംരോക്്ിപ്ക്ാള്്്പമന്്മ
രോഭാവംഉരെക്്ിക്്ണം.
എല്്ായാന്ട്്ീയേക്്ിേള്ംരേ

യളപ്ത്െച്്യണിയിക്്ാന്ംജല
സമ്ദ്്വ്ംഫലഭ്യിഷ്ഠവ്മാക്്ാ
ന്ള്്ലശയത്്ില്്െങ്്്രചരയണ്്
ത്ണ്്്.മയങ്്ള്്ക്്്യാന്ട്്ീയമില്്ാ
ത്്തിോല് അവയ്ക്്്രവണ്്ിയാ
ന്ട്്ീയരഭദംമറക്്ാവ്ന്്താണ്.േ
ട്ന്്മയങ്്പളല്്ാംവളര്്ന്്്വല്
താക്ര്മ്ാരഴഈെദ്്തിഫലന്െ
ദമാവ്.

ലെലര്ൊേവ്ിസ്

ഉതുുരങുുളുു

1. രൊര്്ച്്്ന്ഗീസ്ചവര്നസായിആയഅല്്രമഡ
േിര്്മ്്ിച്്രോട്്ഏത്?

2. ഭായതപ്്്ഴയ്പെമര്റ്ാര്രെപയന്്ാണ്?
3. ൊതിയാമണല്്ദ്വീപ്സ്്െിച്്തിര്വിതാംക്ര്്ദിവാന്്

ആര്?
4. രേയളത്്ിപലആദ്യപ്ത്മ്സ്്ീംെള്്ിഏത്?
5. രേയളത്്ിപലഏേന്െക്തിദത്്അണപ്ക്ട്്്ഏത്?
6. രേയളത്്ിപലഏറ്്വ്ംവിസ്തീര്്ണ്്ംക്റഞ്്

മ്ന്്സിൊലിറ്്ിഏത്?

1.കസനുുു്ആഞുുലലാസ്
ലകാടുു

2.നിള
3.ലവലുതുുമുുിദളവ

4.ലേരമാൻുുജുമാമസ്ജിദു
(കകാടുങുുലുുുരുു)

5.ബാണാസുരസാഗരുു
6.ഗുരുവായുരുു

ധൂരൂൂതൂ്ൂഒഴിവാകകൂൂണൂൂതൂതനനൂൂയാണൂ
ജി.സുകുമാരൻനായര
എനഎസ്എസ്ജേറലപസന്േട്്റി

സ മ്ദായാംഗങ്്ള്്ക്്ി
െയിപല വിവാഹധ്

ര്്ത്്് ഒഴിവാക്്്ന്്ത് സംബ
ന്്ിച്്് ഇതിന്മ്മ്്്േിയവ
ധി തവണഎന്്എസ്എസ് 
ആഹ്വാേം പചയ്തിര്ന്്്.
എങ്്ില്് ക്െിയ്ം,ഇന്്്ം
വിവാഹം,ഉത്്വം, ഗ്ഹന്െ

രവശേം,മയണാേന്്യചെങ്്്േള്് ത്െങ്്ി
യ ോയ്യങ്്ളില്്ധ്ര്്ത്്് ഇര്പ്ാഴ്ം ത്െര്്ന്്്
വര്ന്്് എന്്്െറരയണ്്ിയിയിക്്്ന്്്.
മ്മ്്്ണ്്ായിര്ന്് ക്ട്്്ക്ട്ംബവ്യവസ്്ി

തി,അണ്ക്ട്ംബങ്്ളായി മാറിക്്ഴിഞ്്ി
യിക്്്ന്് ഇര്പ്ാഴപ്ത് സാഹചയ്യത്്ില്ം ഓ
രയാ ക്ട്ംബവ്ം സ്വയംെയ്യാപ്തമാേണപമ
ങ്്ില്് അവര്് ഏത്ധ്ര്്ത്്ിരോട്ം വിെെറ
രയണ്്ത് ഇന്്്ംഅേിവായ്യമാണ്.
അന്്വിശ്വാസങ്്ളില്ംഅോചായങ്്ളി

ല്ം ആഡംബയന്ഭമത്്ില്ം അെിയന്്യബ
ഹ്ലതയില്ംഅേപ്പ്ട്്്,തേര്്ന്്െിഞ്്്
പോണ്്ിര്ന്് സമ്ഹപ്ത്ോയര്് സര്്വീസ് 
പസാചസറ്്ിഎന്്മഹത്്ായ സംഘെേ
യ്ക്്് ര്െംേല്േി, അതില്പെേര്്മ്്േിയത
മാക്്ാന്്ന്ശീമന്്ത്്്െത്്ോഭന് േഴി
ഞ്്്.എങ്്ില്ം,ഓരയാ ക്ട്ംബവ്ം ഇര്പ്ാ
ഴ്ംരേയിട്ന്്ത്ംെയിഹയിക്്പ്പ്രെണ്്ത്മാ
യ പവല്്്വിളിേളില്് മായേമായിട്്്ള്്ത് മംഗ
ല്യധ്ര്ത്്ാണ്. അത്രൊപലതപ്ന് സമ്ഹം
രേയിട്ന്് പവല്്്വിളിേളില്്ന്െധാേംഉത്്
വങ്്ള്്, മത്്യപവെിപ്ക്ട്്്,ആേക്്മ്്ം,ഇെ
തെവില്്ാപതേെത്്്ന്്സപ്താഹസന്തങ്്
ള്് എന്്ിവയ്പെരെയില്ള്്ധ്ര്്ത്്ാപണ
ന്് ോയ്യവ്ംരേയപ്ത് അറിയിച്്ിര്ന്്താ
ണ്.
േിയവധി ക്ട്ംബങ്്ള്്േെപ്ക്ണിയില്് 

വീഴാന്ം,സാമ്്ത്്ിേത്്േര്്ച്്യ്ക്്്ഇെയാ

ോന്ം ോയണമാക്ന്്ത് മംഗല്യധ്ര്്ത്്ാ
ണ്.ദ്യഭിമാേമാണ് ഇതിന്ന്െധാേ ോയ
ണം.പെണ്്മക്്പള ഒര് ക്റവ്ം ക്ൊ
പത, വിവാഹംേെത്്ി അയയ്ക്്ണപമന്്
ആന്ഗഹം എല്്ാ മാതാെിതാക്്ള്്ക്്്ം ഉണ്്ാ
ോം. എന്്ാല്്തങ്്ള്പെസാമ്്ത്്ിേസ്്ി
തി അറിഞ്്് അത്േിര്്വഹിക്്ാന്ള്് ഇച്്ാ
ശക്്ി, മാതാവിന്ംെിതാവിന്ം ഒര്രൊ
പല ഉണ്്ാരേണ്്താണ്. 
വിവാഹേിശ്്യം മ്തല്് അത്ന്ശദ്്ിര്ക്

ണ്്താണ്. വിവാഹരവദിയില്്വധ്വിപേ അ
ണിയിപ്ച്ാര്ക്്്ന്് സ്വരണാഭയണങ്്ള്പെ
യ്ം രവഷവിധാേങ്്ള്പെയ്ം ോയ്യത്്ിലാ
ണ്സാമ്്ത്്ിേേിലമറന്്്ള്് മത്്യംേെ
ന്്്വര്ന്്ത്.വിവാഹസദ്യയ്പെ ോയ്യംെി
പ്ന് രചാദിക്്ാന്മില്്.ഇക്്ായ്യത്്ില്് മറ്്്
ള്്വരയാപൊപ്്ംഎത്്ാന്്,േെമായ്ം സ്വ

ന്്ം േിെപ്്ാെംെണയപ്പ്ട്ത്്ിയ്ം തല്്ക്്ാ
ലോയ്യം ോണ്ന്്വര്്, േെം േയറിയ്ം േിെ
പ്്ാെംേട്്പ്പ്ട്്്ം ജീവിതംഅവസാേിപ്്ിര്ക്
ണ്്ിവര്ന്്എന്തരയാ സംഭവങ്്ളാണ് ഇ
ര്പ്ാഴ്ം േണ്്്വര്ന്്ത്. 
ക്്ണക്്ത്്്േള്് മ്തല്് ത്െങ്്്ന്്് ദ്

ര്്വ്യയങ്്ള്്. വിവാഹേിശ്്യങ്്ള്്രൊല്ം
വിവാഹംരൊപല ആര്്ഭാെമാക്്്ന്്െതിവ്,
വിവാഹേിശ്്യര്ത്ാപൊപ്്ം രമാതിയം
ചേമാറ്ന്്ചെങ്്്, വിവാഹത്്ിപ്്് തരല
ന്്ാള്്വധ്വിപ്്് വീട്്ിപല വിര്ന്്്സല്്ക്്ാ
യം,വിവാഹാേന്്യം വയപ്്് വീട്്ിപല സായാ
ഹ്്വിര്ന്്്ഇങ്്പേരൊക്ന്്്അോവശ്യ
ച്്െങ്്്േള്്.അന്േയണന്ഭമത്്ാല്ം,ദ്യഭി
മാേഭീതിയാല്ം സാധായണക്്ാര്്െലര്പ്ാ
ഴ്ം ഇത്്യംചെങ്്്േള്്ക്്്േിര്്ബന്്ിതയാ
വ്ന്്്എന്്താണ് വസ്ത്ത.അരതാപെ അ

ത്്യം ക്ട്ംബങ്്ള്്ോരശാന്്്ഖമാക്ന്്്. 
ഇത്്യംഅോവശ്യമായ ആര്്ഭാെം ഒഴിവാ
ക്്ാന്് സ്വയംേിയന്ന്്ിര്ക്ണ്്ത് സമ്ഹേ
ന്്യ്ക്്് ആവശ്യമാപണന്്്ംമ്മ്്്ഓര്്മ്്ിപ്്ി
ച്്ിര്ന്്്.
വിവാഹേിശ്്യച്്െങ്്് അട്ത്്ബന്്്ക്്

പളമാന്തംെപ്ങ്ട്പ്്ിച്്്േെത്്ാന്ം അത് മറ്്്
ള്്വപയരബാദ്്്യപ്പ്ട്ത്്ാന്ംന്ശമിക്്്േ,
വിവാഹത്്ിോപണങ്്ില്ംക്്ണം ആവശ്യാ
ന്സയണംെയിമിതപ്പ്ട്ത്്്േ, വിവാഹരവ
ദി ആഡംബയയഹിതമാക്്്േ,വിവാഹസമ
യംവധ്വിപേ ക്ട്ംബത്്ിപ്്് േഴിവിേ
ന്സ്തമായി സ്വരണാഭയണങ്്ള്് അണി
യിക്്്േ, രവഷവിധാേങ്്ള്്ന്േമപ്പ്ട്ത്്്
േ,വിവാഹാേന്്യംൊയമ്്യ്യവിധിന്െോയമ്
ള്്വിഭവസമ്ദ്്മായ സസ്യരഭാജേം ഒര്ക്്്
േ, മറ്്്അോവശ്യച്്െങ്്്േള്്േിര്്ബന്്മാ
യ്ം ഒഴിവാക്്്േ ത്െങ്്ിയമ്ന്്േര്തല്േ
ളാണ് വിവാഹധ്ര്്ത്്്ഒഴിവാക്്ാന്് സ്വീേ
യിര്ക്ണ്്ത് എന്്്മാണ്െറഞ്്ിര്ന്്ത്.
സമ്ഹത്്ില്് ക്ട്തല്്സമ്്ത്്്ള്്വയാ

ണ് ഇക്്ായ്യത്്ില്് മറ്്്ള്്വര്്ക്്് മാത്േയാ
രേണ്്ത്.അവര്പെസ്വാരഥതയ്ം മത്്യവ്
മാണ്സാധായണക്്ാപയ ഇത്്യംധ്ര്്ത്്ി
രലക്്്ര്നെയിപ്്ിക്്്ന്്ത്. അവപയ ഓര്്പ്ത്
ങ്്ില്ം, ആര്്ഭാെവ്ംഅോവശ്യച്്െങ്്്േള്ം 
ഒഴിവാക്്ി,സമ്്ത്്്ള്്വര്് ഇക്്ായ്യത്്ില്് 
മിതവ്യയംൊലിച്്് സമ്ഹത്്ിന് മാത്േയാ
േണംഎന്് അഭിന്ൊയവ്ംമ്മ്്് അറിയിച്്ി
ര്ന്്്. 
ഇക്്ായ്യത്്ില്് ക്പറരയപറ മാറ്്ങ്്ള്് സ

മ്ദായത്്ില്് വന്്ിട്്്ള്്തായിഅന്ഭവങ്്
ള്് പതളിയിക്്്ന്്്ണ്്്. എങ്്ില്ം,ഇത്്യം ദ്
ര്്വ്യയംപ്രണമായ്ംഅവസാേിപ്്ിച്്്സാ
മ്്ത്്ിേഭന്ദത ഉറപ്്ാക്്്വാന്്ഇേിയ്ംന്ശ
ദ്്ിര്ക്ണ്്ത്ള്്തിോലാണ് ഇക്്ായ്യത്്ില്് 
വീണ്്്ം അഭ്യരഥേപ്റപ്പ്ട്വിക്്്ന്്ത്. ഇ
ത്ന്ൊവര്്ത്്ിേമാരേണ്്ത് സമ്ദായത്്ി
പ്്്യ്ം സമ്ഹത്്ിപ്്്യ്ംേന്്യ്ക്്് ആവ
ശ്യവ്മാണ്.

ഇന്്് ലോക ്സാമഹ്യ്
വനവൽക്്രണ ദിനം

നിരവധി
കുടുംബങുുളുു
കടകുകുണിയിലുു
വീഴാനും,
സാമുുതുുിക
തുുകരുുചുുയുകുു്
ഇടയാകാനും
കാരണമാകുനുുതു
മംഗലുയധുരുുതുുാണു.
ദുരഭിമാനമാണു
ഇതിനുപുരധാന
കാരണം.

കോവിഡ്പിടിയിലെഇന്്്യ
രലാ േംവ്യക്്ിേളിരലയ്ക്്്ച്

ര്ങ്്്ന്്ോഴ്ച്്യാണ്േമ്്
ള്്ഇര്പ്ാള്്രോരറാണോലത്്്ോണ്
ന്്ത്.പോരറാണ19വയറസിന്ജാതി
രയാ,മതരമാ,യാന്ട്്ീയരമാ,ന്െവാസിരയാ,
സ്വരദശിരയാ,അഭയാര്്ത്്ിരയാഎന്്വ്യ
ത്യാസമില്്ാപതരലാേംമ്ഴ്വന്്ഭയാേേ
മായസ്്ിതിവിരശഷംഉണ്്ാക്്ിയിയിക്്്
ന്്്.രോവിട്19വയറസിപേെിെിച്്്പേ
ട്്ാന്്മറ്മര്ന്്്രലാേത്്്ഇന്്്വപയേ
പ്ണ്ത്്ിയിട്്ില്്.അതിന്ള്്െയീക്്ണം
രലാേപ്ത്വ്യത്യസ്്വയരറാളജിലാബ്
േളില്്േെക്്്ന്്്ണ്്്.
ഇന്്്യയ്പെസമ്്ത്്്വ്യവസ്്തേര്്ന്്്

തയിപ്്ണമായിപോണ്്ിയിക്്്ന്്തിേിെയി
ലാണ്പോരറാണവയറസ്അന്േമണം.ഇ
ര്പ്ാള്്രലാേസമ്്ദ്വ്യവസ്്തപ്ന്
പോരറാണവയറസിപ്്്വയരവാപെവലി
യന്െതിസന്്ിയിരലക്്്രൊക്ന്്ോഴ്ച്്
യാണ്ോണ്ന്്ത്.രലാേപ്ത്ന്െധാേ
േമ്്േിേള്്ഉത്ൊദേംപവട്്ിക്്്റക്്്
ന്്്.അത്തപ്ന്യാണ്ഇന്്്യയില്ംആവ
ര്്ത്്ിക്്്ന്്്.ലക്്ക്്ണക്്ിന്ആള്േ
ള്്ക്്്പതാഴില്്േട്്മാക്ന്്്.ഈന്െതി
സന്്ിമറിേെക്്ാന്്രലാേയാന്ട്്ങ്്ള്്ത
ലപ്േഞ്്്ആരലാചിക്്്േയാണ്.രലാേ
പ്ത്മറ്്്യാജ്യങ്്ള്്അവിട്പ്ത്ജേങ്്
ള്്ക്്്ആവശ്യമായസാമ്്ത്്ിേൊര്ക്
ജ്േള്്ന്െഖ്യാെിച്്്ആശ്വസിപ്്ിക്്്ന്്ോ
ഴ്ച്്േമ്്ള്്േണ്്്.
രേയളംയാജ്യത്്ിന്മാന്തമല്്,രലാേ

ത്്ിന്തപ്ന്മാത്യേയാപണന്്ോയ്യ
ത്്ില്്ഒര്സംശയവ്മില്്.രലാേപ്ത്ഏ
റ്്വ്ംസമ്്ന്്യാജ്യമായഅരമയിക്്യില്്
േഴിഞ്്അഞ്്്മാസത്്ിേിെയ്ക്്്16,000
ജേങ്്ള്്മയിച്്വാര്്ത്്ഈഅവസയ
ത്്ില്്രചര്്ത്്്വായിക്്ണം.അരമയിക്്
യില്്ന്ൊരദശിേആരയാഗ്യരേന്ന്്ങ്്ളില്്.
സ്പ്്ര്്സ്പെഷ്യാലിറ്്ിരഹാസ്െിറ്്ല്്മാ
ന്തരമഅവിപെഉള്്്.അരമയിക്്ന്്ഫ്ള്
എന്്രെയാണ്അവര്്േല്്േിയത്. പോ
രറാണവയറസ്മ്ലംമയണപ്പ്ട്ന്്അ
രതലക്്ണങ്്ള്്തപ്ന്യാണ്അരമയി

ക്്ന്്ഫ്ള്വിന്ഉണ്്ായത്എന്്ാണ്െറ
യ്ന്്ത്.
ഇതിപ്്്പവളിച്്ത്്ിലാേണംപോരറാ

ണവയറസ്അരമയിക്്യില്്േിന്്്വന്്
താപണന്്്ചചേയിപലആരയാഗ്യയംഗ
പ്ത്ഉര്ദയാഗസ്്ന്്പോരറാണ,വ്ഹാ
േില്ണ്്ായതപ്ല്ന്്്ം,മപ്റ്ാര്യാജ്യത്്്
േിന്്്ചചേയില്്എത്്ിയതാപണന്്്ം
െ്വിറ്്റില്്ക്റിക്്്ന്്ത്.തങ്്ള്്പ്ക്തിപയ
ഈചതിന്െരയാഗംേെത്്ിയത്അരമയി
ക്്യാപണന്്്സംശയമ്പ്ണ്ന്്്ംഅര്ദ്
ഹംെറഞ്്്.2019ഒര്ട്ാബര്്മാസംഅ
രമയിക്്ന്്ചസേ്യംെയിശീലേത്്ിോയി
ചചേയില്്വന്്ിര്ന്്തായിവാര്്ത്്യ്
ണ്്്.അന്്്അരമയിക്്ന്്ചസേിേയില്്
േിന്്്ചചേയില്്െെര്്ന്്്േയറിയതാണ്
ഇര്പ്ാള്്രലാേപ്ത്വിറപ്്ിക്്്ന്്പോ
രറാണഎ!ോയ്യത്്ില്്സംശയംരതാന്്ി
യാല്്ക്റ്്ംെറയാന്്സാധിíില്്.
ഇന്്്യയില്്ന്െധാേമന്ന്്ിഞായറാഴ്ച്്

ജേതാേര്്ഫ്യ്ന്െഖ്യാെിച്്ിയിക്്യാണ്.ജ
േതാേര്്ഫ്യ്എന്്വാക്്ാണ്േഴിഞ്്
ദിവസംരലാേംഏറ്്വ്ംക്ട്തല്്തിയ
ഞ്്ത്.രേയളംവളപയമ്ര്ന്ന്െഖ്യാെിച്്
ച്നബക്്്ദിപചയിന്്തപ്ന്യാണ്ജേതാ
േര്്ഫ്യ്.പൊത്സമ്ഹത്്ില്്േിന്്്അ
േന്്്േിന്്്പോരറാണെെര്ന്്ത്തെയ്
േഎന്്ത്തപ്ന്യാണ്ജേതാേര്്ഫ്യ്
പോണ്്്ഉര്ദ്ശിക്്്ന്്ത്.ഇത്യണ്്്തയ
ത്്ിലാണ്വ്യാഖ്യാേിക്്്ന്്ത്.ജേങ്്പള
രബാധവത്ക്്യിക്്ാന്്രവണ്്ിയായിയി
ക്്്ംഞായറാഴ്ച്്ജേതാേര്്ഫ്യ്ന്െഖ്യാ
െിച്്ത്.വര്ംദിവസങ്്ളില്്പോരറാണ
യ്പെവ്യാെേംക്െിയാല്്ഒര്ദിവസംഎ
ന്്ത്ഒയാഴ്ച്്യ്പെേര്്ഫ്യ്ആയിന്െഖ്യാ
െിക്്്ന്്തിപ്്്െയീക്്ണമാോം.ഇന്്്യ
യില്്പോരറാണയ്പെവ്യാെേംവര്ംദി
വസങ്്ളില്്ചിലര്പ്ാള്്േട്ത്്തായിയി
ക്്്പമന്്്െലവിദഗ്ദര്ംഅഭിന്ൊയപ്പ്ട്്്
േഴിഞ്്്.
ന്െധാേമന്ന്്ിയാജ്യര്ത്ാട്അഭ്യര്്ത്്ി

ച്്ന്െോയം,വ്യക്്ിേള്്തമ്്ില്ള്്സാമ്
ഹിേഅേലംേെപ്്ാക്്ാന്ള്്േിര്്ണായ
േേെെെിേള്്ഇന്്്യന്്സര്്ക്്ാര്്സ്വീേയി
ക്്്ന്്തിേിപെ,ആള്േള്്അട്ത്്ട്ത്്ി
യിക്്്ന്്ൊര്്ലപമ്്്്ഇര്പ്ാഴ്ംസര്മ്ളി
ച്്്പോണ്്ിയിക്്്ന്്്.ഇതിപേതിപയവ്യാ
െേന്െതിരഷധമാണ്വര്ന്്ത്.543രലാ
ക്സഭാഅംഗങ്്ള്ം,245യാജ്യസഭാഅം
ഗങ്്ള്ംഉണ്്്.ഇതില്്ഓരയാഅംഗത്്ി
പ്്്ക്പെയണ്്്സഹായിേള്്വര്ന്്്എ
ന്്്േര്ത്േ.മന്ന്്ിമാര്്ക്്്10സഹായിേ
ള്്.സ്യക്്യ്ക്്്എല്്ാരസേേളില്ംക്

െി1500രെര്്.ൊര്്ലപമ്്്്മന്്ിയത്്ിപലജീ
വേക്്ാര്്1500.മാധ്യമന്െവര്്ത്്േര്്500.
അങ്്പേഎന്തക്റച്്്േണക്്ാക്്ിയാ
ല്ം5000ജേങ്്ള്്ൊര്്ലപമ്്്്സര്മ്ളേ
സമയത്്്ഒത്്്ക്ട്ന്്്.50രെര്പെചെ
ങ്്്േള്്ക്്്വിലക്്്ള്്ഡല്്ഹിയിലാണ്
ഈആന്േമണംേെക്്്ന്്ത്.ഇതിപ്്്ഫ
ലപമന്്ാപണന്്ത്ക്െിരോക്്ാം.വര്ം
ദിവസങ്്ളില്്ഇതിരേക്്ാള്്പഞട്്ിക്്്
ന്്വാര്്ത്്േള്്വന്്്ക്ൊയ്േയില്്.
രേന്ന്്മന്ന്്ിമ്യളീധയന്്തിര്വേന്്

പ്യംന്ശീചിന്തആശ്െന്തിയില്്ഒര്രയാ
ഗത്്ില്്െപ്ങ്ട്ത്്ിര്ന്്്.പതാട്്്െിന്്ാ
പലന്ശീചിന്തയിപലരഡാട്്റ്പെപോരറാ
ണരൊസിറ്്ീവ്ഫലംവന്്രതാപെമന്ന്്ി
ഡല്്ഹിയിപല വീട്്ില്്ഒത്ങ്്ിഇയിക്്്േ
യാണ്.പോരറാണബാധിതയായഗായിേ
േേിേേപ്ര്്സംഘെിപ്്ിച്്ൊര്്ട്്ിയില്്
െപ്ങ്ട്ത്്വസ്ന്്യയാപജസിന്്്യയ്
പെമേന്്ദ്ഷ്യന്്്സിങ്െിന്്ീട്ൊര്്ലപമ
്്്്സര്മ്ളേത്്ില്ംെപ്ങ്ട്പ്ത്ന്്ാണ്
വിവയം.േേിേയ്ക്്്പോരറാണബാധയ്
ണ്്്എന്്വാര്്ത്്പ്റത്്ായരതാപെദ്
ഷ്യന്്്ൊര്്ലപമ്്്ില്്പസന്െല്്രഹാളില്ം,
മറ്്്അംഗങ്്രളാപൊപ്്വ്ംചിലവഴിച്്ത്
ആശങ്്യ്ക്്്ഇെേല്്േിയിയിക്്യാണ്.
ൊര്്ലപമ്്്ില്്ദ്ഷ്യന്്ിപ്്്അട്ത്്ിര്
ന്്ത്സ്രയന്ന്്േഗര്്േിഷിോന്്്ംമരോ
ജ്രതവായിയ്മായിര്ന്്്.രോണ്്ന്ഗസ്
രേതാവ്ദീരെന്്ര്്സിങ്ഹ്ദയ്പമാത്്ാ
ണ്ദ്ഷ്യന്്്അന്്്ഉച്്ഭക്്ണംേഴിച്്ത്.
രദരയക്ഒന്ബിയാന്ം,വര്ണ്്ഗാന്്ിയ്ം
ഇര്ദ്ഹര്ത്ാട്അട്ത്്ിെെഴേിയിട്്്ണ്്്.
യാജസ്്ാേിരലയ്ം,ഉത്്ര്്ന്െരദശിരലയ്ം

ൊര്്ലപമ്്്്അംഗങ്്ള്്ക്്ായിയാന്ട്്െതി
ഒര്ക്്ിയവിര്ന്്ില്്ഈെറയ്ന്്എം
െിമാര്്െപ്ങ്ട്ത്്ിര്ന്്്എന്്ത്സൗയവ
േയമാണ്.പോരറാണവാഹേയായആപയ
ങ്്ില്ംമര്റ്പതങ്്ില്ംൊര്്ലപമ്്്്അംഗ
പ്ത്േണ്്ിര്ര്ന്ാഎന്്ോയ്യത്്ില്്വ്യ
ക്്തയ്മില്്.
രഡാട്്ര്്ശശിതര്ര്്ക്ട്ംബത്്ിപ്്്

സ്യക്്രയാ,സ്വന്്ംസ്യക്്രയാവേ
പവയ്ക്്ാപതൊര്്ലപമ്്്ിപലസര്മ്ളേ
ത്്ില്്െപ്ങ്ട്ക്്്ന്്തായിഅര്ദ്ഹത്്ി
പ്്്മേന്്ഇഷാന്്തര്ര്്െ്വിറ്്റില്്െയിഭ
വംരയഖപ്പ്ട്ത്്ിയത്േൗത്േമായി.ത
ര്യിപ്്്മേപ്്്അഭിന്ൊയത്്ില്്വീട്്ി
പലമ്ത്്ശ്്ിരൊല്ംപോരറാണയ്പെ
അെേെഭീതിയിലാണ്.െിതാവ്തര്ര്്ജ
േന്െതിേിധിഎന്്രെയില്്ൊര്്ലപമ്്്ി
ല്്രൊക്ന്്ത്തെയണപമന്്്ം മേന്്അ
ഭ്യര്്ത്്ിക്്്ന്്്.തര്യിപ്്്മേപ്്്െ്വിറ്്ി
ല്പെവിഷയംവ്യാെേചര്്ച്്യായിയിക്്്
േയാണ്.
രേന്ന്്ആരയാഗ്യസഹമന്ന്്ിെറയ്ന്്

ത്യാവിപല11മണിമ്തല്ള്്പവയില്്
പോണ്്ാല്്പോരറാണവയറസ്െമ്്േെ
ക്്്ംഎന്്ാണ്.ചിലരേതാക്്ള്്പോരറാ
ണവയറസിപേഓെിക്്ാന്്രഗാരഗാ
പോരറാണ,പോരറാണരഗാരഗാ...എന്്്
മ്ന്ദാവാേ്യംവിളിച്്്േെക്്്ന്്്ണ്്്.ഹിന്്്
മഹാസഭെറയ്ന്്ത്രഗാമ്ന്തംപോരറാ
ണപയഅേറ്്ാന്്േഴിവ്ള്്ഒന്്ാണ്എ
ന്്ാണ്.ഡല്്ഹിയില്്ഹിന്്്മഹാസഭാ
രേതാവ്ചന്േൊണിമഹായാജ്രഗാമ്ന്ത
ൊര്്ട്്ിതപ്ന്േെത്്ി.രഗാമ്ന്തൊര്്ട്്ിയി
ല്്രേയളത്്ില്്േിന്്്ള്്ഒര്സ്വാമിയ്ം
എത്്ിയിര്ന്്്എന്്താണ്േട്്ം.രേയള
ത്്ിന്ന്െളയസമയത്്്സഹായംപചയ്്ര്
പതന്്്െറഞ്്വ്യക്്ിയാണ്ചന്േൊണി.
രേയളീയര്്ബീഫ്േഴിക്്്ന്്ത്പോണ്്ാ
ണ്ന്െളയംഉണ്്ായത്എന്്ാണ്ചന്േൊ
ണിെറയ്ന്്ത്.മപ്റ്ാര്ക്ട്്ര്്പോരറാ
ണപയമന്ന്്ംപചാല്്ിമ്ളയില്്ആവാഹി
ച്്്അഗ്്ിക്്ിയയാക്്ിഅതിപ്്്ചായംേ
ദിയില്്േിഭജേംപചയ്ത്.മറ്്്ചിലര്്
പോരറാണപയത്യത്്ാന്്രഹാമങ്്ള്്േ
െത്്ി.
ജേങ്്പളപതറ്്ിദ്്യിപ്്ിക്്്ന്്വ്യക്്ി

േപളതറ്ങ്്ിലെയ്ക്്്േയാണ്രവണ്്ത്.
സര്്ക്്ാര്്ഔര്ദയാഗിേമായിഇറക്്്ന്്േി
ര്്ര്ദ്ശങ്്പളമതവ്ം,ജാതിയ്ം,യാന്ട്്ീയ
വ്ം,വിരദശിയ്ം,ന്െവാസിയ്ം,അഭയാ
ര്്ത്്ിയ്ം,സ്വരദശിയ്ംഎന്്വ്യത്യാസമി
ല്്ാപതഅന്സയിക്്ണം.പോരറാണപയ
േമ്ക്്്ഒറ്്പേട്്ായിതട്ക്്ാം.

വിജയുചൗകു്ു
സുധീരുുനാഥു

കുറുുവാളികളിലുുഭയം
ഉണരുുതതുുണുുനീതിപാഠം
മാ ര്്ച്്്20.ഇന്്യ്ന്്പെണ്്മക്്ള്പെസ്രയ്യാദയം.സവ്

തന്ന്്ഭായതംരേയിട്്ഏറ്്വ്ംവലിയബലാത്്ംഗ
െീഡേരേസിപ്്്അന്്ിമവിധിേെപ്്ാക്്പ്പ്ട്്ര്പ്ാള്്തി
ഹാര്്ജയിലിന്പ്റത്്്തെിച്്്ക്െിയന്റ്േണക്്ിന്
ആള്േള്്വിളിച്്്െറഞ്്വാചേം.ആഹ്്ാദസ്ചേമായി
അവര്്െയസ്െയംമധ്യംവിതയണംപചയ്താണ്മെങ്്ിയ
ത.്ഈസമയത്്്അങ്്േപലഡല്്ഹിദവ്ായേയിപലഅപ്്ാ
ര്്ട്്്പമ്്്ിന്ള്്ില്്പേട്വീര്്ര്പ്ാപെഒയമ്്യ്പെ ന്ൊര്്ഥേ
യ്ംപ്ര്്ത്്ിയായി-എപ്്്മേള്പെആത്്ാവിന്ഇേിേി
ത്യശാന്്ി.തിഹാര്്ജയിലിന്പ്റത്്്തെിച്്്ക്െിയവര്ം
ദ്വായേയില്്േയഞ്്്േണ്്ീര്്വിറ്്ിര്പ്ായആശാരദവിഎ
ന്്അമ്്യ്ംഇന്്്യയ്പെന്െതീേങ്്ളാണ്.പെണ്്മക്്ള്
ള്്എല്്ാമാതാെിതാക്്ള്പെയ്ംസരഹാദയങ്്ള്പെയ്ം
ബന്്്ക്്ള്പെയ്ംോട്്്ോര്പെയ്ംനെ്തീേം.േഴിഞ്്ഏ
ഴ്വര്്ഷമായിഇവപയല്്ാംേെത്്ിയേിയമരൊയാട്്ത്്ി
പ്്്ന്െതിഫലമാണ്േിര്്ഭയരേസില്്ോല്ന്െതിേപളഇ
ന്്പലപ്ലര്്പ്ച്േഴ്രവറ്്ിയത്.ദയയ്പെേണിേരൊല്ം
അര്്ഹിക്്ാത്്വപയന്്്അവര്പെമാതാെിതാക്്ള്ംഉറ്്വ
ര്ംരൊല്ംവിധിച്്പോട്ംക്റ്്വാളിേളാണവര്്.

ന്െതിേള്പെമന്ഷ്യാവോശങ്്പളക്്്റിച്്്വളപയപച
റിപയാര്േ്യ്േെക്്ംആശങ്്ാക്ലപയങ്്ില്ംയാജ്യത്്്
േിലേില്്ക്്്ന്്േീതിേ്യായ-േിയമസംവിധാേങ്്ള്പെ
േര്ത്്ിോണ്ഇന്്ലപ്ത്പ്ലയിസാക്്്യംവഹിച്്ത്.അ
പ്ര്്വങ്്ളില്്അതയ്പ്ര്്വമായഒര്പോട്ംക്റ്്ക്തയ്ത്്ി
ന്ള്്െയമാവധിശിക്്േെപ്്ാക്്ലായിമാന്തരമബഹ്ഭ്
യിെക്്ംജേങ്്ള്ംഇതിപേോണ്.ഒയാള്പെജീവന്വി
ലേല്്ോത്്വര്്ക്്്ള്്േര്ത്്്റ്്താക്്ീത്ംഅവപയേ
െന്്ാന്േമിക്്്ന്്വപയ രെെിപ്പ്ട്ത്്്ന്് മ്ന്്റിയിപ്്്മാ
ണ്ഈശിക്്.േിര്്ഭയരേസിപ്്്അര്േവഷണവ്ംവിചാ
യണയ്ംവിധിന്െസ്താവവ്ംവളപയരവഗത്്ിലാണ്പ്
ര്്ത്്ിയായത്.ഈസംഭവപ്ത്ത്്്െര്്ന്്്േമ്്്പെൊര്്ല
പമ്്്ില്ണ്്ായേിയമേിര്്മാണങ്്ള്്ക്്്മ്ണ്്ായിര്ന്്്വ
ലിയരവഗം.എന്്ാല്്വിചായണരക്്ാെതിനെ്തിേള്്ക്്്വി
ധിച്്മയണശിക്്േെപ്്ാക്്്ന്്ത്വല്്ാപതേീണ്്്രൊയി.
ഏഴ്വര്്ഷവ്ംമ്ന്്്മാസവ്ംമ്ന്്്ദിവസവ്ംേീണ്്്േി
ന്്േിയമരൊയാട്്ം,ന്െതിേപളത്ക്്ിരലറ്്്ന്്തിന്മണി
ക്്്റ്േള്്ക്്്മ്ന്്പ,്വയ്ാഴാഴച്അര്്ധയാനത്ിവപയേീണ്്.്
നെ്തിേള്പെമന്ഷയ്ാവോശങ്്ള്്മാേിച്്,്വധശിക്്രറ്്്്
പചയ്്ണപമന്്ആവശ്യവ്മായിന്െതിേള്രെപതന്്രെയി
ല്്മ്തിര്്ന്്അഭിഭാഷേന്്എ.െി.സിങ്സ്ന്െീംരോെതി
യില്്ഹാജയാപയങ്്ില്ംപ്തിയവാദമ്ഖങ്്പളാന്്്മിപ്ല്
ന്്്െറഞ്്്മ്ന്്ംഗപബഞ്്്തള്്ി.ഈസമയം,തിഹാര്
ജയിലില്്നെ്തിേള്്അവസാേപത്്ഭക്്ണവ്ംേിയസിച്്്
േഴ്മയത്്ിരലക്്്േെക്്ാന്ള്്തയാപറട്പ്്ിലായിര്ന്്്.
ന്െതിേള്പെമന്ഷ്യാവോശങ്്ള്്ക്്്രവണ്്ിഅവസാ

േേിമിഷംവപയവാദിച്്മ്തിര്്ന്്അഭിഭാഷേയായഇന്്ി
യാജയ്സിങ്,റരബക്്ാരജാണ്്,എ.െി.സിങ്ത്െങ്്ിയവ
ര്്േിര്്ഭയഎന്്ഒര്സാധ്പെണ്്ക്ട്്ിയ്പെജീവിക്്ാന്
ള്്അവോശപ്ത്ക്്്റിച്്്മറന്്്രൊയി.2012ഡിസംബ
ര്്19ന്ഡല്്ഹിയിപലസഫ്ദര്്ജംഗ്ആശ്െന്തിയിപലമയ
ണക്്ിെക്്യില്്േിെന്്്പോണ്്്അവള്്അമ്്രയാട്അവ
സാേമായിപേഞ്്ി,""അര്മ്,എേിക്്്ഇേിയ്ംജീവിക്്
ണം.''അവള്പെജീവന്്യക്്ിക്്ാന്്ഈഅമ്്യ്പ്ക്ാപ്്ം
ഒര്യാജ്യംമ്ഴ്വന്്എല്്ാന്ശമവ്ംേെത്്ിപയങ്്ില്ംവിജ
യിച്്ില്്.ത്െര്്ന്്്തപ്്്മേള്പെജീവപേട്ത്്വര്്ക്്്െയ
മാവധിശിക്്വാങ്്ിപ്ക്ാട്ക്്ണപമന്്അവര്പെദ്ഢ
േിശ്്യം രൊല്ംെലതവണപവല്്്വിളിക്്പ്പ്ട്്്.േഴി
ഞ്്ഡിസംബര്്18ന്ന്െതിേള്പെമയണരവാറണ്്്ര്റ്്്പച
യ്്പപ്്ട്്രപ്്ാള്്,അവര്്രോെതിക്്്മ്ന്്ില്്പൊട്്ിപത്്റിച്്
ത്ംഅതിന്രോെതിേല്്േിയമറ്െെിയ്ംേിയമചയിന്ത
ത്്ിപലവലിപയാര്ഏൊയിരയഖപ്പ്ട്ത്്പ്പ്ട്്്.
""േിങ്്ള്്എന്്്പോണ്്് ന്െതിേള്പെമന്ഷ്യാവോശ

ങ്്ള്്ക്്്ഇന്ത ന്ൊധാേ്യംേല്്ക്ന്്്.എന്്്പോണ്്്എ
പ്്്മന്ഷ്യാവോശങ്്പളമാേിക്്്ന്്ില്്''എന്്ായിര്ന്്്
ആശാരദവിയ്പെരചാദ്യം.ഡല്്ഹിഅഡിഷണല്്പസഷ
ന്്സ്ജഡ്ജിസതീഷ്ക്മാര്്അരറാറയ്പെമറ്െെിയ്ംേി
യമവ്ത്്ങ്്ളില്്വലിയമതിപ്്്ണ്്ാക്്ിയിര്ന്്്.""േിങ്്
രളാട്എേിക്്്സഹതാെമ്ണ്്്.ഇവിപെഒയാള്്പോല്്പ്പ്
ട്്ിയിക്്്ന്്് എന്്ത് വാസ്തവമാണ്. എന്്ാല്് ന്െതിേ
ള്്ക്്്ംഅവര്രെതായഅവോശങ്്ള്ണ്്്.ഞങ്്ള്്ഇവി
പെഇയിക്്്ന്്ത്േീതിേെപ്്ാക്്ാോണ്.െര്ക്,േിയമ
ത്്ിപ്്്െയിധിക്്്ള്്ില്്േിന്്്പോണ്്്മാന്തം.''
േിയമങ്്ള്പെഈെയിധിപ്ക്ല്്ാംഉള്്ില്്േിന്്്പോ

ണ്്്,ന്െതിേള്്ക്്്ലഭിക്്ാവ്ന്്മ്ഴ്വന്്േിയമസംയക്്
ണങ്്ള്ംതലോയിഴേീറിെയിരശാധിച്്രശഷം,അവര്്ക്്്
േിയമത്്ിപ്്്ആന്ക്ല്യങ്്പളല്്ാംേല്്േിയ രശഷമാ
ണ്വിധിേെപ്്ായത.്അതിപ്്്അര്്ഥം,പോട്ംക്റ്്ക്തയ്
ങ്്ള്്ക്്്വധശിക്്തപ്ന്എന്്ഇന്്്യന്്ശിക്്ാേിയമം
അന്തരമല്്ശക്്മാണ്.അതില്്ഒയിളവ്ംരവപ്ണ്ന്്്േ
മ്്്പെേിയമവ്യവസ്്രൊല്ംഉറപ്്്വര്ത്്്ന്്്.രലാേ
ത്്്140യാജ്യങ്്ളില്്വധശിക്്വിലക്്ിയിട്്്ണ്്്.ഇന്്്യ,
ചചേ,യ്എസ്,ന്ബിട്്ന്്,ന്െമ്ഖമ്സ്്ിംയാജ്യങ്്ള്്ത്െ
ങ്്ിജേസംഖ്യയ്പെ60ശതമാേത്്ിലധിേംരെര്്വസി
ക്്്ന്്യാജ്യങ്്ളില്്വധശിക്്ന്ൊബല്യത്്ില്ണ്്്.വലിയ
ക്റ്്ക്ത്യങ്്ള്്ക്്്വലിയശിക്്എന്്താണ്അതിന്

ഈയാജ്യങ്്ള്്േല്്ക്ന്്വിശദീേയണം.2007ഡിസംബ
റില്്ഐേ്യയാന്ട്്സഭയ്പെജേറല്്അസംബ്്ിവധശിക്്
പയക്്്റിച്്്ചര്്ച്്പചയത്്രവാട്്ിേിട്്രപ്്ാള്്ഇത്ത്െയണ
പമന്്ാണ്ഇന്്്യസ്വീേയിച്്േിലൊട്.എന്്ാല്്2015ല്്രദ
ശീയേിയമേമ്്ിഷന്്സമര്്പ്്ിച്്റിര്പ്ാര്്ട്്ില്്യാജ്യര്നദാഹ
ക്്്റ്്ങ്്ള്്ക്്്ംഭീേയന്െവര്്ത്്േങ്്ള്്ക്്്മല്്ാപതവധശി
ക്്ൊെിപ്ല്ന്്്ംശ്ൊര്്ശപചയ്തിട്്്ണ്്്.ഈറിര്പ്ാര്്ട്്്
രേനന്്്സര്്ക്്ാര്്െയിഗണിക്്്ന്്ിപല്്ന്്തിപ്്്സ്ചേയാ
ണ്േിര്്ഭയരേസില്്ന്െതിേപളത്ക്്ിരലറ്്ിയതിരോട്
ന്െധാേമന്ന്്ിേരയന്ന്്രമാദിയ്പെന്െതിേയണം.
വധശിക്്മന്ഷയ്ാവോശങ്്ള്പെെയിധിയില്്വര്ന്്ി

പല്്ന്്്യാജയ്പത്്നെ്മ്ഖേിയമെണ്്ിതര്്ഏേസവ്യത്്ി
ല്്വാദിക്്്ന്്.്ജീവിക്്ാന്ള്്ഒയാള്പെഭൗതിേവ്ംമാന്
ഷിേവ്ംേിയമെയവ്മായഅവോശപത്്ഇല്്ായമ്പചയ്്്
ന്്വയാണ്പോലൊതേംരൊല്ള്്പോട്ംക്റ്്ക്തയ്ങ്്
ള്്പചയ്്്ന്്ത.്സാധായണക്റ്്ക്തയ്ങ്്ള്പെെയിധിയില്്
വര്ന്്വപയാഴിപേ,അപ്ര്്വങ്്ളായഅസാധായണതവ്മ്
ള്്മ്ഴ്വന്്രേസ്േളില്ംനെ്തിേള്്ക്്്വധശിക്്തപന്്
േല്്േണപമന്്വലിയൊഠമാണ,്അലപ്്ംചവേിപയങ്്ി
ല്ംേിര്്ഭയരേസ്യാജയ്പത്്ഓര്്മിപ്്ിക്്്ന്്ത.്
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പണംജനങ്്ളിഡലത്്ിക്്്ം:ഐസക്്്
തിര്ൈനന്്പ്രം: സാധാരണക്്ാര്കെ
വെയില്്രണമില്.്അൈര്കെവെൈശം
രണകമത്്ിക്്്െഎന്്താണ്സര്്ക്്ാരി
ക്്്ലഷ്്യ്കമന്്്റതാമസ്ഐസക്.അതി
ന്ള്്ഏറ്്വ്ംനല്്മാര്്ഗംക്െിശിെഅെ
ക്്ം മ്ഴ്ൈന്് റ്ഷ്മകരന്്ഷന്ം ൈിതര
ണംകചയ്്്െയാണ.്അട്ത്്രപന്്്ണ്്്മാ
സറത്്ക്്്ള്്കതാഴില്റപ്്്രദ്്തിരണ്്്
മാസം കൊണ്്് തീര്്ക്്്െയാണ്.സൗജ
നയ്ററഷന്്നല്്ക്െയാണ.്സറ്ൊളര്്ഷി
പ്്്െള്്,സബസ്ിഡിെള്്ത്െങ്്ിസാധാര
ണക്്ാര്്ക്്്ള്് മ്ഴ്ൈന്്ക്െിശിെെള്ം
സര്്ക്്ാര്്തീര്്ത്്്കൊട്ക്്്െയാണ.്
ഇതിന്ള്്ൈര്മാനമാര്്ഗമായിെക്ണ്
ത്്ിയിട്്്ള്്ത്അട്ത്്ൈര്്ഷംറെപ്ദ്്സ
ര്്ക്്ാര്്അന്ൈദിച്്ിട്്്ള്് 25,000 റൊെി
ര്രയ്കെൈായ്രയില്്രക്തികയങ്്ില്ം
ഏപ്രില്്മാസത്്ില്്എട്ക്്്െയാണ്.ഇ
തികനരരിഹസിച്്്കൊണ്്്ചിലപ്രതിര
ഷ്്റനതാക്്ളറരാസ്്്്്െള്ംൈിഡിറയാ
െള്ംഇറക്്ിക്ക്ാണ്്ിരിക്്്െയാണ്.ആ
രണിഅൈര്്ത്െരക്ട്.ഞങ്്ള്്ഏക്റ്്ത്്
രണിഞങ്്ള്ംകചയ്്ാം.
എൈികെനിന്്ായാല്ംഇന്്്ജനങ്്ള്

കെ വെയില്് ര
ണകമത്്ിക്്്െ
എന്്ച്മതലസ
ര്്ക്്ാര്് ഏക്റ്ട്
ത്്്െഴിഞ്്്.െ
ഴിഞ്് ൊലക്ത്
ക്െിശിെ ആെ
ക്ട്, ഭാൈിയില്്
കൊട്ക്്ാന്ള്്
തില്്നിന്്ാെക്ട്,

ഇന്്ക്ത്ച്മതല ജനങ്്ള്കെവെൈ
ശംരണകമത്്ിക്്്െഎന്്താണ്.ഇത്്
രത്്ില്്20,000റൊെിര്രജനങ്്ള്കെ
വെൈശകമത്്ിക്്്ന്്ത് റദശീയ പ്ശദ്്
റനെിയിട്്്ണ്്്.ൈിശദാംശങ്്ള്്അറിയാന്്
ഡല്്ഹിധനമപ്ന്്ിഎക്ന് റഫാൺ്് കച
യ്തിര്ന്്്.ഈകയാര്മാത്െയില്്അൈ
ര്ംരാക്ക്ജ് പ്രഖ്യാരിക്്ാകനാര്ങ്്്െ
യാണ്.
ൈലിയസാമ്്ത്്ിെപ്രതിസന്്ിക്്ിെ
യില്ംഇത്്രകമാര്മ്ന്്വെകയട്ക്്ാ
ന്്റെരളത്്ിന്െര്ത്്്നല്്െിയത്റെ
രളത്്ികലമ്ന്്്ജനെീയസാമ്്ത്്ിെ
പ്രസ്്ാനങ്്ളാണ്. ഒന്്്, റെരളത്്ികല

സഹെരണസംഘങ്്ള്്.അൈരാണ്അെി
യന്്രമായി കരന്്ഷന്് നല്്ക്ന്്തിന്
ള്്രണംൈായ്രയായിനല്്ക്ന്്ത്.ഏ
പ്രില്്മാസത്്ില്്അൈര്്ക്്്രണംതിരി
കെനല്്ക്ം.
രണ്്ാമറ്ത്ത് ക്ട്ംബപ്ശീ പ്രസ്്ാ
നം. മക്റ്ാര് സംസ്്ാനത്്്ം ഇത്റരാ
കല ദിൈസങ്്ള്് കൊണ്്് ആയിരക്്ണ
ക്്ിന്റൊെിര്രക്ത്യതറയാകെരാൈ
ങ്്ള്്ക്്് ൈായ്രയായി കൊട്ക്്ാന്ള്്
സംൈിധാനമില്്.ക്ട്ംബപ്ശീയാണ്2000
റൊെിര്രൈായ്രഎത്്ിച്്്കൊട്ക്്്
ന്്തിന്ച്മതലറയറ്്ിരിക്്്ന്്ത്.
റെരളത്്ികലതറ്ദ്ശഭരണസ്്ാരന
ങ്്ളാണ്മ്ന്്ാമറ്ത്ത്.അൈര്്ൈഴിയാ
ണ്കതാഴില്റപ്്്ംഭഷ്്ണശാലെള്ംനെ
പ്്ാക്്്െ.അങ്്കന ൈീണ്്്ം റെരളത്്ി
ക്്് തനിമ പ്റത്്്ള്്ൈര്്ക്്് റബാധ്യ
ക്പ്ട്െയാണ്.ഇത്റരാല്ള്്അര്്ദ്്സ
ര്്ക്്ാര്്ജനെീയസ്്ാരനങ്്ള്കെൈലിയ
ഇെകരെല്്റശഷികയഈസര്്ക്്ാര്്ഉര
റയാഗക്പ്ട്ത്്്ന്്തിക്്്മക്റ്ാര്ദാഹര
ണമാണ്ഈ രാക്ക്ജ്- അറ്ദ്ഹം രറ
ഞ്്്.

100ഗോടിയ്ഡടതട്്ിപ്്്:
ഒളിവിലായിര്ന്്പര്തിഅെസ്്്്ിൽ
കോച്്ി: സരക്്ാര സ്്ാരന
ത്്ിക്്് റരര്മായി സാമ്യമ്
ള്്റരരിലധനമിെരാട്സ്്ാ
രനംനെത്്ി100റോെിര്ര
തട്്ിയറെസിലഒളിൈിലായിര്
ന്്സ്്ാരനയ്െമഅറസ്്് ്ില.
"റെരളഹൗസിങ്ഫിനാനസ്
ലിമിറ്്ഡ'്ഉെമരത്്നംതിട്്അ
ട്രപ്ഴക്്രച്രറ്ക്ട് മ്ല്്
റശരിയിലഹൗസിലഉണ്്ിെൃ
ഷ്ണന (56)ആണ്എറണാ
ക്ളം കസനപ്െല കോലീസി
ക്്്രിെിയിലായത്.
സരക്്ാരസ്്ാരനമായഫി
നാനഷ്യല റോരപ്്ററഷക്്് റരരിറോട്സാ
മ്യം റോന്്്ന്് റെരളഹൗസിങ് ഫിനാനസ്
റോരപ്്ററഷന്റെരളത്്ില്ംതമിഴ്നാട്്ില്മാ
യി 29 പ്ബാഞ്്്െള്ണ്്്. 14 ശതമാനം രലിശ
യക്്്്സ്്ിരനിറഷ്്രങ്്ളസവ്ീെരിച്്ായിര്ന്്്
തട്്ിപ്്്.തട്്ിപ്്ിന്ഇരയായൈരിലഏകറയ്ംകോ
ത്റമഖലാസ്്ാരനങ്്ളിലനിന്്്ംകരനഷന
ആയൈരാണ്.കരനഷനആയിെിട്്്ന്്ത്െ
സ്്ാരനത്്ിലനിറ്ഷ്രിച്്ാലനിറ്ഷ്രെര
ക്്്എല്്ാമാസവ്ംശമ്്ളംറോകലഒര്നിശ്്ി
തത്െെിട്്്കമന്്്ൈിശ്വസിപ്്ിച്്ാണ്നിറ്ഷ്
രംസ്വീെരിച്്ത്.
ഹിന്്്സ്്ാനന്യ്സ്പ്രി്്്്,കോച്്ിനഷിപ്്ി
യാരഡ്,കെആരഎലറോകലയ്ള്്കോത്റമ
ഖലാസ്്ാരനങ്്ളിലനിന്്ുകരനഷനായിൈ
ന്്രലര്ംകെണിയിലഅെക്പ്ട്്ിട്്്ണ്്്.കരന
ഷനത്െയിലെിട്്്ന്്അഞ്്്ം ആറ്ലഷ്്ം
ര്രൈീതംസ്്ാരനത്്ിലനിറ്ഷ്രിച്്ൈരനി
രൈധിയാണ്.ആദ്യമാസങ്്ളിലക്ത്യമായര
ലിശകോട്ത്്്പ്രതിആള്െള്കെൈിശ്വാസം
രറ്്്മായിര്ന്്്. െഴിഞ്് ഒന്്ര ൈരഷമായി

പ്ബാഞ്്്െളഎല്്ാംഅെച്്്പ്
ട്്ിപ്രതിഒളിൈിലെഴിഞ്്്ൈരി
െയായിര്ന്്്.ഇതിന്മ്മ്്്ര
ലപ്രാൈശ്യം പ്രതി കോലീസി
കനകൈട്്ിച്്്െെന്്്െളഞ്്ിട്്്
ണ്്്.
എറണാക്ളം അസിസ്്് ്്്്്
കോലീസ്െമ്്ിഷണരകെ.ലാ
ലജി,കസനപ്െലകോലീസ്റ്സ്്്
ഷനഇനസ്കരക്റ്്രഎസ്.ൈി
ജയശങ്്രഎന്്ിൈര്കെറനത്
ത്വത്്ിലഒര്പ്രറ്തയെസ്െ്വാ
ഡ്ര്രീെരിച്്ിര്ന്്്.വസബ
രകസല്്ിക്്് സഹായറ്ത്കെ

പ്രതി കോട്പ്ഴയില ഉക്ണ്ന്്്അറ്നവഷണ
സംഘത്്ിന്ൈ്യക്്മായഅറിയിപ്്്െിട്്ി.കോ
ട്പ്ഴയിലറോലാനിഎന്്സ്്ലത്്്ൈാെെ
യ്ക്്്ൈീകെട്ത്്്െഴിയ്െയായിര്ന്്്.
കോട്പ്ഴയിലപ്രതിതാമസിച്്ിര്ന്്ൈീട്്ി
ലകോലീസ്എത്്ിയറ്പ്ളരഷ്്ക്പ്ൊനപ്ശ
മിക്ച്ങ്്ില്ംതപ്ന്്പ്രവ്്ംക്ട്ക്്ി.നിറ്ഷ്രെ
കരരറ്്ിച്്രണംഉരറോഗിച്്്തിര്ൈനന്്പ്ര
ത്്്ംകോച്്ിയില്ംമറ്്്നിരൈധിസ്്ലങ്്ളി
ല്ംആഡംബരരാസഞ്്രബസ്െള്ംമറ്്്ംൈാ
ങ്്ി ക്ട്്ിയിര്ന്്്. എറണാക്ളം കസനപ്െല
കോലീസ് റ്സ്്്ഷനില രതിറനഴ്ം റോരത്്ി
ല്ംഹിലരാലസില്ംഒന്്്ൈീതവ്ംആലപ്്്ഴ
യിലരപ്ന്്ണ്്്ംറചരത്്ലയില്ംതിര്ൈനന്്
പ്രത്്്ം രണ്്്ം റെസ്െള്ം നിലൈില്ണ്്്.
സ്്ാരനത്്ിക്്്ജനറലമാകനജരക്ഷ്ണന
നായകരയ്ംഎറണാക്ളം പ്ബാഞ്്് മാകനജര
റോരാലക്ഷ്ണകനയ്ംകസനപ്െലകോലീസ്
റനരക്ത്അറസ്്്്്കചയ്തിര്ന്്്.ഉണ്്ിക്ഷ്ണ
ക്്്അറസ്്്്്പ്റത്്ാക്ന്്റോകെക്ട്തലര
രാതിക്്ാരഎത്്്കമന്്്കോലീസ്െര്ത്ന്്.്

കണ്്്ർഗോർപ്്ഗറഷനിൽ
ഡെപയ്്ട്്ിഗമയർപ്റത്്ായി
െണ്്്ര:െണ്്്രറോരപ്്ററഷ
നിലകഡര്യ്ട്്ിറമയരരി.കെ.
രാറഗഷികനതിറരഎല്്ഡിഎ
ഫ് കോണ്്്ൈന്് അൈിശ്വാ
സം രാസായി. ലീഗ് അംഗം
കെ.രി.എസലീമിക്്് രിന്്്
ണറോകെയാണ്അൈിശ്വാസ
പ്രറമയം രാസായത്. അൈി
ശ്വാസപ്രറമയ ചരച്്യ്ക്്ികെ
എലഡിഎഫ്, യ്ഡിഎഫ്
അംഗങ്്ളതമ്്ിലൈാറ്ക്റ്്
മ്ണ്്ായി.
റനരക്ത് എല്്ഡിഎഫി

കോപ്്ം നിന്് റോൺ്്പ്ഗസ്
റനതാവ് ക്െിയായ രാറഗഷ്
ആറ്മാസം മ്മ്്ാണ് റോ
ൺ്്പ്ഗസിറലക്്്മെങ്്ിയത്.ഇ
റോകെഭരണംയ്ഡിഎഫ്ല
ഭിച്്്.നിലൈില്്55അംഗൌ
ൺ്്സിലില്്ഒര്അംഗത്്ിക്്്
ഭ്രിരഷ്്ത്്ിലാണ്യ്ഡിഎ
ഫ്ഭരണംനെത്്്ന്്ത്.
ലീഗ്-റോൺപ്ഗസ്റനത്ത്വ
ങ്്ളക്്്പശ്ദ്്ക്്്റവ്ണ്്ാകയ
ന്്്രി.കെ.രാറഗഷ്രിന്്ീട്പ്ര

തിെരിച്്്.അറതസമയംക്റ്
മാറിറോട്്്കചയ്തസലീമികന
മ്സ്ലിംലീഗ്പ്റത്്ാക്്ി.സ
ലീമിന്ൈാഗ്ദാനങ്്ളനലെി
ക്റ്മാറ്്ിയതാകണന്്്കെ.രി.
എമജീദ്രറഞ്്്.മ്ന്്്ദിൈ
സമായിസിരിഎമ്്ിക്്്തെങ്്
ലിലായിര്ന്്്സലീകമന്്്ം മ
ജീദ്.
രി.കെ.രാറഗഷിറോട്ള്്

ഭിന്്തകയ ത്െരന്്ാണ് എ
ല്്ഡിഎഫ് അൈിശ്വാസക്ത്
രിന്്്ണച്്കതന്്്ം താന്് ഇ
റ്പ്ഴ്ം മ്സ്ലിം ലീഗ് പ്രൈ
ര്്ത്്െന്്തകന്്യാകണന്്്മാ
ണ് ക്റ്മാറിയ ലീഗ് അംഗം
സലീമിക്്് പ്രതിെരണം. 55
അംഗൌൺ്്സിലില്്27അം
ഗങ്്ളാണ് എല്്ഡിഎഫിന്
ള്്ത്.മ്സ്ലിംലീഗ്അംഗത്്ി
ക്്് ക്െി രിന്്്ണറോകെ
കഡര്യ്ട്്ി റമയകറ പ്റത്്ാ
ക്്ിയറോകെഇനിഎലഡിഎ
ഫിക്്്അട്ത്്നീക്്വ്ംനി
രണായെമാണ്.

തര്ാമീണ
ലോഡ്കളക്്്
355ലോടിയ്തട
ഭെണാന്മതി
തിര്ൈനന്്പ്രം:പ്രളയ
ക്ത്ത്െരന്്്പ്നരനിരമി
ക്്്ന്്സംസ്്ാനക്ത്2011
പ്ഗാമീണറോഡ്െള്കെനൈീ
െരണത്്ിന്961.26റോെി
ര്രഅന്ൈദിച്്തായ്ംഈ
രദ്്തിയ്കെആദ്യഘട്്ംനെ
പ്്ാക്്്ന്്തിനായി354.51
റോെിര്രൈിനിറോഗിക്്്
ന്്തിന്ഭരണാന്മതിനല
െിക്്ഴിഞ്്തായ്ംമ്ഖ്യമ
പ്ന്്ിരിണറായിൈിജയനഅ
റിയിച്്്.
കോറോണസ്ഷ്െിച്്സാ
മ്്ത്്ിെപ്രതിസന്്ിെള്്ക്്്
ഇെയില്ംനിശ്്യിച്്്റപ്്ിച്്
ൈിെസന-സാമ്ഹ്യറ്ഷ്മര
രിരാെിെളില്്ൈിട്്്ൈീഴ്ച്്യി
ല്്ാകതമ്റ്ന്ട്്്റോൊന്്ത
ക്ന്യാണ്റെരളംപ്ശമിക്്്
ന്്ത്.സാമ്്ത്്ിെരംഗത്്്
ഉറ്ത്ജനംനല്്ൊന്്സ
ര്്ക്്ാര്്കചലൈഴിക്്്ന്്ഓ
റോര്രയ്ക്്്ംെഴിയ്ംഎ
ന്്തിരിച്്റിൈിക്്്ഭാഗംക്
െിയാണിത്.പ്രളയപ്നര്്നി
ര്്മാണത്്ിക്്്ഭാഗമായിപ്ഗാ
മീണറോഡ്െള്്പ്നര്്നിര
മിക്്്ന്്'മ്ഖ്യമപ്ന്്ിയ്കെത
റ്ദ്ശറോഡ്പ്നര്ദ്്ാരണ
രദ്്തി'പ്ത്ൈത്്രത്്ില്്
പ്രഖ്യാരിച്്ിര്ന്്്.

ലോെിയ്തടജാമയ്ാലപക്്തള്്ി
കോച് ്ി: ക്െത്്ായി കോല
രാതെരരമ്്രറെസികലമ്
ഖ്യപ്രതി റോളിയ്കെ ജാമ്യാ
റരഷ്്വഹറ്ക്െതിതള്്ി.
അപ്ര് ്ൈങ്്ളില് ് അപ്ര് ്ൈ
മായറെസ്െളില്്ൈിചാരണ
വൈക്ന്്്കൈന്്ത്ജാമ്യംന
ല് ്ൊന്ള്് ൊരണമക്ല്ന്്
റ്പോസിെ്യ്ഷന് ് ൈാദം അം
ഗീെരിച് ്് കോണ്്ാണ് റോെ

തിഅറരഷ്് തള്്ിയത്. ൈി
ചാരണ വൈക്ന്്്കൈന്്
ൈാദമാണ് റോളി ജാമ്യത്്ി
നായിഉന്്യിച് ്ത്. റോളിയ്
കെരങ് ്് ൈ്യക്്മാക്്്ന് ്കത
ളിവ്െള്്രര്യാപ്തമാകണന്്്
റോെതിൈിലയിര്ത്്ി.ജസ്്് ്ി
സ്ഹരിലാല്്അധ്യഷ്്നായ
സിംഗിള് ് കബഞ്്ിറ്്്താണ്
നെരെി.

ഹര്്ജിക്്ാെന്
പിഴച്മത്്ി
കഹലക്്ടതി
കോച്്ി:കോൈിഡിക്്്രശ്്ാ
ത്്ലത്്ില്്മദയ്ംഓൺ്്വലന്്
ൈഴിൈീട്്ില്്ലഭയ്മാക്്ണകമന്്്
ആൈശയ്കപ്്ട്്്ഹര്്ജിനല്്െിയ
ആള്്ക്്്ൈന്്രിഴച്മത്്ി
വഹറക്്െതി.ആല്ൈസവ്റദ
ശിജി.റജ്ോതിഷിനാണ്റോെ
തിരിഴച്മത്്ിയത.്അരല
ഷ്്ംര്രയാണ്രിഴയിട്്ത.്ഇ
ത്്രംഹര്്ജിയ്മായിൈര്ന്്
ൈര്്റോെതികയരരിഹസിക്്്
െയാകണന്്്ജസ്്്്ിസ്ജയശങ്്
ര്്നമ്്യ്ാര്്അഭിപര്ായകപ്്ട്്.്
രൗരധര്്മ്്ത്്ിക്്്അെിസ്്ാ
നംറോല്ംമനസിലാക്്ാത്്
ത്റൈദനാജനെകമന്്്ംറോ
െതിഅഭിപര്ായകപ്്ട്്.്

സുഭാഷ് വാസുവിനുുു കായംകുളനതുു വീടുുിൽ
കപുകംപരുാഞു്ുപരിമോധനനടതുുുനുുു.

കകത്്റിസ്ക്ൾ്്യ്ണിഗോം
ക്ലിവിതരണംത്ടങ്്ി
തിര്ൈനന്്പ്രം: സൗജന്യ
വെത്്റി സ്ക്ള്് യ്ണി
റോം കനയ്ത കോഴിലാളിെ
ള്്ക്്്ള്്ക്ലിൈിതരണംത്െ
ങ്്ി. 30 റോെിര്രയാണ്ഇ
റ്പ്ള്്ആകെൈിതരണംകച
യ്്്ന്്ത്.ഇറോകെസ്ക്ള്്യ്
ണിറോം കനയ്തൈര്്ക്്്ള്്
ക്ലിയായിഇത്ൈകരനല്്െി
യത്െ154റോെിയാക്ം.റ്സ്്്
റ്്്ബാങ്്്ൈഴിയ്ംജില്്ാസഹെ
രണബാങ്്്െള്്ൈഴിയ്മാണ്
ക്ലിൈിതരണം.
തിര്ൈനന്്രര്ംജില്്യിലാ
ണ്ക്ട്തല്്ക്ലി.14.3റോെി
ര്ര. െണ്്്രില്് 5.33 റോെി
യ്ംറോഴിറ്ക്ട്2.25റോെി
യ്ം ഹാന്്ൈീൈിന് 4.4 റോെി
ര്രയ്മാണ്നല്്ക്ന്്ത്.സാ
മ്്ത്്ിെപ്രതിസന്്ിറനരിട്
ന്് സാഹചര്യത്്ില്ം കന
യത്്്്ൊര്്ക്്്ആശവ്ാസറമൊ
നാണ് അെിയന്്ിരമായി ര
ണംഅന്ൈദിച്്ത്.
ഒപ്്ംസ്രിന്്ിങ്്് മില്്്െളി
ല്്നിന്്്ൈാങ്്ിയന്ലിന്ം
വഡയിങ്്ിന്മ്ള്്ത്െയ്ം
നല്്ക്ന്്്ണ്്്.വെത്്റിഡ
യറക്്റററ്്്ജില്്ാൈയ്ൈസായറെ
പ്ദ്്ങ്്ള്് മ്റഖന വെത്്റി
സംഘങ്്ള്കെയ്ം കോഴിലാ
ളിെള്കെയ്ം അക്്ൗണ്്ിറല

ക്്ാണ് രണം നല്്ക്ന്്ത്.
റെരള റ്സ്്്റ്്് ഫിനാന്്ഷ്യല്്
റോര്്പ്്ററഷനില്്നിന്്ാണ്
ആൈശ്യമായത്െലഭ്യമാക്്ി
യത്.
റെപ്ദ്്സര്്ക്്ാര്്സംസ്്ാന
ത്്ിന്ള്്ൈിഹിതംഅനിശ്്ി
തമായി വൈെിപ്്ിച്്തിനാലാ
ണ്വെത്്റി കോഴിലാളിെ
ള്്ക്്്ള്്ക്ലിയ്ംവൈെിയ
ത്.റനരക്ത്,സൗജന്യയ്ണി
റോംരദ്്തിക്്്ള്്ത്െസം
സ്്ാനസര്്ക്്ാര്്പ്രറ്തയെംൈ
െയിര്ത്്്െയ്ം ഒറ്ന്, ര
റ്ട്ഗഡ്ക്്ളായിനല്്ക്െ
യ്ംകചയ്തിര്ന്്്.
വെത്്റികനയ്ത്്് റമഖ
ലയ്കെയ്ംൈിദയ്ാഭയ്ാസറമഖല
യ്കെയ്ംസംരഷ്്ണത്്ിക്്്
ഭാഗമായി എല്്ഡിഎഫ് ഗൈ
ൺ്്കമ്്്്ആരംഭിച്്താണ്സൗ
ജന്യവെത്്തറിസ്ക്ള്്യ്
ണിറോംരദ്്തി.രദ്്തി പ്ര
ൊരംനെപ്്്അദ്്്യയനൈര്്ഷം
8.5ലഷ്്ംൈിദ്യാര്്ത്്ിെള്്ക്്്
42ലഷ്്ംമീറ്്ര്്ത്ണിൈിതര
ണംകചയ്ത്.അട്ത്്അദ്്്യ
യനൈര്്ഷംരത്്്ലഷ്്ംക്ട്്ി
െള്്ക്്്48ലഷ്്ംമീറ്്ര്്ത്ണി
യാണ്ൈിതരണംകചയ്്്ന്്ത്.
ഈത്ണിയ്കെകനയ്ത്്്ഏ
െറദശംപ്ര്ത്്ിയായി.

പടക്്നിർമാണശാലകൾക്്്തീപിടിച്്്,
ഒരാൾമരിച്്്,9ഗപർക്്്പര്ക്്്
ക്ട്്നാട്(ആലപ്്്ഴ):ക്ട്്നാട്്ിലപ്ളി
ങ്്്ന്്്രഞ്്ായത്്്എട്്ാംൈാരഡിലപര്
ൈരത്്ിച്്ിര്ന്്രണ്്്രെക്്നിരമാണ
ശാലെളിലതീരിെിത്്ം.ഒരാളമരിച്്്.
ഒനരത്റരരക്്്രര്ക്്്. പ്ളിങ്്്ന്്്
െിഴറ്ക്ചിറയിലക്ഞ്്്റൊള (55)
ആണ്മരിച്്ത്.
പ്രയക്്്ലകോച്്്റൊനആ്്്ണിഎ
ന്്യാള്കെവലസനസില പര്ൈരത്്ി
ക്്്ന്് നിരമാണശാലെളിലാണ് ഇന്്
കലഉച്്യക്്്്2.20ഓകെസ്റോെനകത്്
ത്െരന്്്തീരിെിച്്ത.്അഞ്്്മീറ്്രഅെല
ത്്ിലസ്്ിതികചയത്ിര്ന്്നിരമാണ
ശാലെളില്ണ്്ായഉപഗ്സ്റോെനത്്ില
കോഴിലാളിെളായ9റരരക്്്രരറ്ക്്റ്്്.
ഇൈരിലഏഴ്റരരസപ്ത്ീെളാണ.്
പ്ളിങ്്്ന്്്െരിയിലചിറയിലഏലി
യാമ്്റോമസ്(തങ്്മ്്-52),പ്ളിങ്്്ന്്്
െണ്്ാെിഇെപ്്റമ്്ിലൈിജയമ്്(56),പ്
ളിങ്്്ന്്്ൊയപ്്്റംമ്ളൈനക്്്ന്്ത്്്
സിദ്്ാരത്്ന (61), പ്ളിങ്്്ന്്് െിഴ
ങ്്ാട്്്ത്്റസരസമ്്(56),പ്ളിങ്്്ന്്്
റോട്്ാത്്റഓമന(49),പ്ളിങ്്്ന്്്മ്
പ്്തിലകറജി(50),പ്ളിങ്്്ന്്്പ്ത്്ന
പ്രക്്ലചിറയിലഷീല(48),പ്ളിങ്്്
ന്്് മലയിലപ്ത്്ന ൈീട്്ില ബിന്
(30),പ്ളിങ്്്ന്്്െന്്ിട്്ചിറയിലബിന്്്

(42),എന്്ിൈരക്്ാണ്രരറ്ക്്റ്്ത.്സി
ദ്്ാരത്്ന, ഓമനഎന്്ിൈകോഴികെ
ഏഴ്റരര്കെയ്ംനിലഗ്ര്തരമാണ്.
അറ്രത്ശതമാനത്്ിന്മ്െളിലഇ
ൈരക്്്കോളളറലറ്്ിട്്്ണ്്്.
സമീരകത്്കെഎസഇ്ബിഓഫിസി
ല നിക്ന്ത്്ിയ ജീൈനക്്ാര്ം നാട്്്
ൊര്മാണ് രഷ്്ാപ്രൈരത്്നത്്ിന്
ആദയ്ംറനത്തവ്ംനലെിയത.്ആലപ്്്
ഴ,ചങ്്നാറശരിഎന്്ിൈിെങ്്ളിലനി
ന്്്ംഅഗ്്ിരഷ്്ാറസനയ്ംപ്ളിങ്്്ന്്്
കോലീസ്ംസ്്ലകത്്ത്്ിയിര്ന്്.്
രരിറ്ക്റ്്ൈകര ആദ്യം പ്ളിങ്്്ന്്്

താല്ക്്്ആശ്രപ്തിയില്ംരിന്്ീട്ൈ
ണ്്ാനംകമഡിക്്ലറോകളജിറലക്്്ം
മാറ്്്െയായിര്ന്്.്രെക്്നിരമാണശാ
ലയ്ക്്്ൈിലപ്്നയ്ക്്്മാപ്തമാണ്വല
സനസ് ഉണ്്ായിര്ന്്കതന്്ാണ് ഉ
റ്ദയാഗസ്്രരറയ്ന്്ത്.ആലപ്്്ഴഎ
ഡിഎംബി.ഹരിക്മാര,ആരഡിഒഎ
സ്.സറ്ത്ഷ്,ക്ട്്നാട്തഹസിലദാര
െി.ഐ. ൈിജയറസനന എന്്ിൈര്കെ
റനത്ത്വത്്ില്ള്്ഉറ്ദയാഗസ്്രസ്്
ലക്ത്ത്്ിയിര്ന്്്.

മാരച്്്31ന് ൊലാൈധിതീര്ന്്രെ
ക്്ൈില്പ്്നയ്ക്്്ള്്ഒര്വലസനസ്
മാപ്തറമഉണ്്ായിര്ന്്്ള്്്.അത് പ്ര
ൊരംഅഞ്്്െിറോ നിരമിച്് രെക്്
വ്ംഇര്രത്്ഞ്്്ഫാനസിരെക്്വ്ം
ൈിലക്്ാനമാപ്തറമഅന്ൈാദമ്ള്്്.
എന്്ാലഅതിക്്്രതിന്്െങ്്്െരിമ
ര്ന്്്സംഭരിച്്ിര്ന്്തായാണ്ൈിൈരം.
കോറോണയ്കെരശ്്്ചാത്്ലത്്ിലാ
യതിനാലസംഭരിച്്െരിമര്ന്്ിലക്
റവ്ണ്്ായിര്ന്്തായാണ്ൈിൈരം.

പുളിങുുുനുുിൽതീപിടിചുുപടകുുനിർമാണശാലയിൽഫയർമോഴസു്ഉമയുോഗസുുർ
രകുുാപപുവർതുുനംനടതുുുനുുു.

സ്ഭാഷ്വാസ്വിന്്്വീട്്ിൽനെയഡ്്
മാറൈലിക്്ര: എസ്എനഡിരി റോ
ഗം താല്ക്്് യ്ണിയനികല സാമ്്
ത്്ിെതട്്ിപ്്്റെസിലയ്ണിയനമ്
ന പ്രസിഡ്്്് സ്ഭാഷ്ൈാസ്, മ്ന
കസപ്െട്്റിസ്റരഷ്ബാബ്അെക്്ം
നാല്റരര്കെൈീട്െളിലവ്പെംപ്ബാ
ഞ്്്കറയ്ഡ്.2006മ്തല20l9ൈകര
യ്ള്്വമറ്പോഫിനാനസ് ഉളക്പ്
കെയ്ള്്11റോെിയ്കെസാമ്്ത്്ിെ
തട്്ിപ്്്റെസികലറരഖെളെകണ്്ത്്്
ന്്തിനായിര്ന്്്കറയ്ഡ്.
യ്ണിയന മ്ന ഓഫിസ് ജീൈന
ക്്ാരായറരൈമ്്,ശശിെലഎന്്ിൈര്
കെൈീട്െളില്ംകറയ്ഡ്നെന്്്.ഇതി
ലറരൈമ്്യ്കെൈീട്്ിലനിന്്്ംനിര
ണായെകതളിവ്െളഅെങ്്്ന്്സ്
പ്രധാനറരഖെളരിെിക്ച്ട്ത്്്.സ്
ഭാഷ് ൈാസ്ൈിക്്് ൊയംക്ളം മ്
ന്്ാംക്റ്്ിയില്ള്്ൈീട്്ില്ംസ്റരഷ്

ബാബ്ൈിക്്്മാറൈലിക്്രയികലൈീ
ട്്ില്ംറരൈമ്്യ്കെഉള്ന്്ിയില്ള്്ൈീ
ട്്ില്ം ശശിെലയ്കെ ക്ഷ്ണപ്ര
ക്ത്ൈീട്്ില്മാണ്നാല്സംഘങ്്ളാ
യിഒറരസമയംകറയ്ഡ്നെന്്ത്.
സ്ഭാഷ്ൈാസ്ൈിന്ംസ്റരഷ്ബാ
ബ്ൈിന്ംഹാജരാൊനരണ്്്തൈണ
വ്പെംപ്ബാഞ്്് റോട്്ീസ് നലെികയ
ങ്്ില്ംഹാജരായിര്ന്്ില്.്മാറൈലിക്്
രജ്ഡീഷ്യലഒന്്ാംക്്ാസ്മജിസ്റ്പെ
റ്്ിക്്്കസരച്്്ൈാറണ്്് പ്രൊരമാണ്
കറയ്ഡ്നെന്്ത്.എഡിജിരിറോമിന
കജ. തച്്ങ്്രിയ്കെനിരറദശപ്രൊരം
ഐജിഎസ്.പ്ശീജിത്്ിക്്്റമലറോ
ട്്ത്്ിലആലപ്്്ഴസ്പ്രണ്്്പ്രശാന്്
നൊണിയ്കെറനത്ത്വത്്ിലറോര
ജ്കചറിയാന,എ.അഭിലാഷ്,സി.ആ
ര.പ്രറൊദ്,കെ.രി.ധനീഷ്എന്്ിൈരാ
ണ്കറയ്ഡ്നെത്്ിയത്.

സാമ്്ത്്ികതട്്ിപ്്്ലകസ്

<സ്ലെഷ്ബാബ്വിത്്്വീട്്ിലം്കത്കംതബ്ാഞ്്്പെിലോധന

നാതെ
മദയ്ശാേകളം്
അടച്്ിടം്
തിര്ൈനന്്പ്രം:പര്ധാനമ
പന്്്ിനറരപദ്്്റൊദിജനതാെര
ഫയ്്പര്ഖയ്ാരിച്്ിരിക്്്ന്്സാ
ഹചരയ്ത്്ിലസംസ്്ാനകത്്
ബാറ്െള്ംകബവറ്ിജസ്ഔ
ട്കലറ്്്െള്ംനാകളഅൈധിയാ
യിരിക്്്കമന്്്എക്വസസ്മ
പന്്്ിയ്കെഓഫിസ്അറിയിച്്.്

കാസർഗോഡ്ഓഫിസ്കൾക്്്അവധി,
ആരാധനാലയങ്്ൾക്്്ം
നിയനത്്്ണം
തിര്ൈനന്്പ്രം: ഒറ്്ദിൈസം
ആറ്റരരക്്്കോറോണസ്്ി
രീെരിച്്സാഹചര്യത്്ിലൊ
സരറോഡ് ജില്്യില ഒരാഴ്ച
സരക്്ാരഓഫിസ്െള്ംരണ്്ാ
ഴ്ച ആരാധനാലയങ്്ള്ം ക്്
ബ്്്െള്ംഅെച്്ിട്കമന്്്മ്ഖയ്മ
പന്്്ിരിണറായി ൈിജയന.കബ
വറ്ിജസ്റോരപ്്ററഷറ്്്ത്ള
ക്പ്കെ ജില്്യികല ൈ്യാരാര
സ്്ാരനങ്്ളരാൈികല11മ്ത
ലവൈക്റന്്രംഅഞ്്്ൈകര
മാപ്തറമപ്രൈരത്്ിക്്്ള്്്.ജി
ല്്യികല രണ്്് എംഎലഎമാ
ര്ംനിരീഷ്്ണത്്ിലാണ.്
ൊസരറോഡ് സ്വറദശിയാ
യിപ്രൈാസിെരിപ്്്രിലൈിമാ
നമിറങ്്ിയറശഷം സരക്്ാര
നിരറദശങ്്കൊന്്്ം രാലി
ക്്ാത്്താണ്സ്്ിതിൈഷളാ
ക്്ിയത്.അന്്്െരിപ്്്രിലത
ങ്്ിയഅറ്ദ്ഹംറോഴിറ്ക്ട്്്
ക്പെയ്നിലറോയി.അൈികെനി
ന്്് ൊസരറോഡ്ം ക്പെയ്നി
കലത്്ി.കോത്രരിരാെിെള,
ഫ്ട്റോള മത്്രം എന്്ിൈ
യികോക്ക്രക്ങ്ട്ത്്ി.ക്്ബ്്ി
കലത്്ി,ൈീട്്ിലചെങ്്്സംഘെി
പ്്ിച്്്എല്്ാൈറോട്ംഅട്ത്്്
കരര്മാറി.ഇതിലാണ്എംഎ
ലഎമാരായ എന.എ. കനല്്ി

ക്്്ന്്്,എം.സി.ഖമറ്ദ്്ീനഎ
ന്്ിൈര്ംരക്ങ്ട്ത്്ത്.ഇൈരി
ല ഒരാകള ഹസ്തദാനം കച
യ്ത്ംമറ്റ്യാകളആലിംഗനം
കചയ്തുമാണ് പ്രൈാസിസ്വീെ
രിച്്ത്.പ്രൈാസിയ്കെബന്്്
ക്്ളാണ്കോറോണസ്്ിരീെ
രിച്്മറ്്്രണ്്്റരര.ഒന്്ിറലകറ
ൈിൈാഹം,ജന്്ദിനം,ഫ്ട്റോ
ളമത്്രംഉളക്പ്കെരലചെ
ങ്്്െളില്ംസജീൈമായിപര്ൈാ
സിരങ്്്കോണ്്ിര്ന്്്.
സമ്ഹംകോത്റൈജാപ്ഗത
രാലിക്്്ന്്്ക്ണ്ങ്്ില്ംചിലര
ഇത്്രത്്ില നിരറദശങ്്ള
രാലിക്്ാതിരിക്്്റ്പ്ള എ
ല്്ാൈരക്്്ംബ്ദ്്ിമ്ട്്്ണ്്ാവ്
ന്്്. ഇൈറോട് ൈിപ്രതിരത്്ി
ഇക്ല്ങ്്ില്ംമറ്്്ള്്ൈരക്്്രെ
രാതിരിക്്ാന ജാപ്ഗത രാലി
റ്ക്ണ്്ത്ണ്്്.അതിന്സഹെ
രിക്്ണം. അത് സ്വീെരിക്്ാ
കതൈര്റ്പ്ളെട്ത്്നെര
െിസ്വീെരിറ്ക്ണ്്ിൈര്ം-മ്ഖ്യ
മപ്ന്്ിമ്ന്്റിയിപ്്്നലെി.ൊ
സരറോഡ്രരീഷ്്െളമാറ്്ിൈ
യ്റ്ക്ണ്്ിൈര്കമന്് ഘട്്ത്്ി
ലാണ്സംസ്്ാനക്ത്ട്്ാകെ
രരീഷ്്െള മാറ്്ിൈയ്റ്ക്ണ്്ി
ൈന്്കതന്്്ം മ്ഖ്യമപ്ന്്ി രറ
ഞ്്്.

നാഥ്ഒഴിഞ്്്,
ഇനി"കമൽ'സർക്്ാർ
റോപ്്ാല:ഇത്പ്രതീഷ്്ിച്്താണ്.നിയമസഭയിലൈി
ശ്വാസപ്രറമയംറോട്്ിനിട്്്ജയിക്്ാനെമലനാഥ്സ
രക്്ാരിനാൈിക്ല്ന്്്െഴിഞ്്ദിൈസങ്്ളിലതക്ന്
ൈ്യക്്മായിര്ന്്്.അത്കോണ്്്തക്ന്യാണ്താന
ൈിശ്വാസംറതെിക്ല്ന്്്ംറൈണകമങ്്ിലബികജരിഅ
ൈിശ്വാസപ്രറമയംകോണ്്്ൈരക്ട്കയന്്്കൊക്ക്െമ
ലനാഥ്രറഞ്്ിര്ന്്ത്ം.
ൈിമതഎംഎലഎമാര്കെൊര്യത്്ിലസ്രീക്്ര
തീര്മാനകമട്ക്്്ംൈകരൈിശ്വാസംറതൊനാൈില്്എ
ന്്നയ്ായത്്ിലദിൈസങ്്ളതള്്ിനീക്്്െയ്ംഅതി
നിെയിലൈിമതരിലക്കററരകരകയങ്്ില്ംഒപ്്ംകോ
ണ്്്ൈരിെയ്ംകചയ്്്െകയന്്രദ്്തിയ്ംറോൺപ്ഗ
സിന്ണ്്ായിര്ന്്്.രറ്ഷ്,ബികജരിയ്ംസിന്്്യര
ഷ്്ക്്ാരായൈിമതര്ംഒറ്്ക്ക്ട്്ായിനിന്്റ്പ്ളമ്ന
മ്ഖ്യമപ്ന്്ിദിഗ്ൈിജയ്സിങ്റനത്ത്വംനലെിയ "ര
ഷ്്ാരദ്്തി'കോട്്ിക്പ്ളിഞ്്്.ഇക്്്റി"ഓപ്്ററഷന
െമലി'ന്യാകോര്രാളിച്്യ്ംഉണ്്ാൈിക്ല്ന്്്ഉറപ്്ാ
ക്്ാനബികജരിക്്ായി.
ആരാവ്ംപ്തിയമ്ഖ്യമപ്ന്്ിഎന്്താണ്ഇറ്പ്ഴ
ക്ത്ആൊംഷ്്യ്ണരത്്്ന്്റോദ്യം.ശിൈരാജ്സി

ങ് ചൗഹാനാറോനറരപ്ദ്്സിങ് റോമറാറോഅ
റോമക്റ്ര്െറ്ത്്ക്തിരറോ.പ്രധാനമപ്ന്്ിനറര
പ്ദ്്റൊദിയ്കെയ്ംറെപ്ദ്്ആഭ്യന്്രമപ്ന്്ിഅമിത്ഷാ
യ്കെയ്ംതീര്മാനമാണ്ൊത്്ിരിക്്്ന്്ത്.
മ്ന്്്തൈണക്ത്മ്ഖ്യമപ്ന്്ിയാണ്ശിൈരാജ്സി
ങ്ചൗഹാന.2003മ്തല2018ൈകരത്െരഭരണം.െ
ഴിഞ്്കതരക്ഞ്ട്പ്്ിലചൗഹാനിലനിന്്ാണ്െ
റസരെമലനാഥ്രിെിക്ച്ട്ത്്ത്.അത്ചൗഹാന്ത
ക്ന്െിട്്ണകമന്്ൈാദംസംസ്്ാനബികജരിയിലശ
ക്്ം.രറ്ഷ്,ബികജരിറെപ്ദ്്റനത്ത്വംഎന്്്തീര്
മാനകമട്ക്്്കമന്്താണ്നിരണായെം.അകതള്പ്്ം
പ്രൈചിക്്ാന്മാൈില്്.ഖ്ജരാറോഎംരിൈിഷ്ണ്ദ
ത്്്ശരമകയമധ്യപ്രറദശ്ബികജരിഅധ്യഷ്്നായി
നിറോഗിച്്ത്അപ്രതീഷ്്ിതമായാണറ്ല്.
നറരപ്ദ്്സിങ്റോമരക്ക്പ്്ംറെപ്ദ്്മപ്ന്്ിതൈരച
ദ്്്റഗറോട്്ിക്്്റരര്ംമ്ഖ്യമപ്ന്്ിസ്്ാനറ്ത്ക്്്ര
റഞ്്്റെളക്്്ന്്്ണ്്്.എന്്ാല,ചൗഹാകനഅത്
പ്തനാക്്്ന്്തീര്മാനങ്്കൊന്്്ംറെപ്ദ്്റനത്ത്വ
ത്്ിലനിന്്്ഉണ്്ാൈിക്ല്ന്്ാണ്കോത്റൈൈിലയിര്
ത്്ക്പ്ട്ന്്ത്.

അതിർത്്ികളിൽ
കർശനനിയനത്്്ണം
തിര്ൈനന്്പ്രം:കൊറോണ
വൈറസ്രെര്ന്്സാഹചര്യ
ത്്ിലറെരളത്്ിലനിന്്്ള്്
ൈാഹനങ്്ളക്്്തമിഴ്നാട്,െ
രണാെെകചക്്്റോസ്്്്്െളില
നിയപ്ന്്ണം ഏരക്പ്ട്ത്്ി.
ചാമരാജ്നഗര,വമസ്ര്കച
ക്റോസ്്്്്െളില്കെ റെരള
ത്്ിറലയ്ക്്് ചരക്്്ൈാഹന
ങ്്ളമാപ്തറമെെത്്ിൈിട്എ
ന്്ാണ്ൈിൈരം.കെഎസ്ആര
െിസിബസ്െള്ംെെത്്ിൈിൊ
നാൈിക്ല്ന്് നിലരാെിലാണ്
െരണാെെ.
കോല്്ം ജില്്ാ അതിരത്്ി
യായപ്ളിയറകചക്്്റോസ്്്്ി
ലൈാഹനങ്്ളതെഞ്്്.െര
ശനരരിറോധനെളക്്് റശ
ഷംകെഎസ്ആരെിസിബസ്
െള്ംചരക്്്ൈാഹനങ്്ള്ംമാ
പ്തമാണ്െെത്്ിൈിട്ന്്ത്.
റെരളത്്ില്്നികന്്ത്്്ന്്
മ്ഴ്ൈന്് ൈാഹനങ്്ള്ം രരി
റോധനയക്്്് ൈിറധയമാക്്്
ന്്.്റഷ്്പത്ദര്്ശനം,ൈിൈാഹം,
ൈിറോദയാപത്െള്് എന്്ിൈ
യക്്്്ള്്പര്റൈശനംെര്്ശനമാ
യിനിറോധിച്്.്ൈാളയാരഅ
തിരത്്ിൈഴിയ്ള്്ൈാഹനഗ
താഗതത്്ിന്ംതമിഴന്ാട്െര
ശന നിയപന്്്ണം ഏരകപ്്ട്
ത്്ിയിട്്്ണ്്.്റോയമ്്ത്്്രില
സ്്ിരതാമസമാക്്ിയൈകരയ്ം
ആശ്രപത്ിെളിറലക്്് റോക്
ന്്ൈകരയ്ംമാപത്മാണ്നിലൈി

ലെെത്്ിൈിട്ന്്ത.്മറ്്്ൈാഹ
നങ്്ളറെരളത്്ിറലക്്്തിരി
ച്്യക്്്ന്്.്ൈാളയാരഅതിര
ത്്ിെഴിഞ്്്തമിഴന്ാട്്ികലചാ
ൈെിയിലാണ്കോലീസ്ംറോ
ക്റ്്രമാരഅെങ്്ിയആറോഗയ്
ൈക്പ്്്സംഘവ്ംറചരന്്്രരി
റോധനനെത്്്ന്്ത.്
ൊസരറോട് ജില്്യില 12
അതിരത്്ിറോഡ്െളിലെര
ശനരരിറോധനയക്്്്ൊസര
റോട്ജില്്ാെലക്റ്്രനിരറ്ദ്
ശിച്്ിട്്്ണ്്്. ക്െക് ജില്്യില
റോൈിഡ്19സ്്ിരീെരിച്്റോ
കെറെരളത്്ിറലക്്്ള്്പ്രറൈ
ശനാതിരത്്ിയായെിളിയന്്
റകചക്്്റോസ്്്്ിലആറോഗ്യ
ൈക്പ്്്രരിറോധനക്ട്തല
െരശനമാക്്ി. ക്െെില നി
ന്്്ൈീരാജ്റരട്്ച്രംരാതൈ
ഴിയാണ് റെരളത്്ിറലക്്്ള്്
പ്രധാനൈഴി.ബംഗള്ര്,വമ
സ്ര് എന്്ിൈിെങ്്ളില നി
ന്്്ള്്ൈാഹനങ്്ള്ംഈരാ
ത ൈഴി തക്ന്യാണ് റെരള
ത്്ിറലക്്് പ്രറൈശിക്്്ന്്ത്.
റെരളത്്ിലറോൈിഡ്19പ്ര
തിറോധനെരെിെളശക്്മാ
ക്്ിയറ്പ്ള തക്ന് അതിര
ത്്ിെെക്ന്ത്്്ന്്ൈകരരരി
റോധിക്്ാനെിളിയന്്റഎ
ക്വസസ്കചക്്്റോസ്്്്ിറോ
ട് റചരന്്് ജില്്ാ ഭരണക്െം
സംയ്ക്്രരിറോധെസംഘ
ക്ത്നിറോഗിച്്ിര്ന്്്.

മധ്യപ്രറദശ്ക്െിനഷ്്മായറോകെറദശീയ
രാഷ്പ്െീയത്്ിലറോൺപ്ഗസ്ൈീണ്്്ംശ്
ഷ്െിച്്്.ഇനിഅഞ്്്സംസ്്ാനങ്്ളിലമാ
പ്തമാണ്റോൺപ്ഗസിന്സ്വന്്ംസരക്്ാ
റോസഖ്യസരക്്ാറോഉള്്ത്.രഞ്്ാബ്,രാ
ജസ്്ാന,ഛത്്ിസ്ഗഡ്,ഝാരഖണ്്്,മഹാ
രാപ്ഷ്്എന്്ിൈിെങ്്ളില.ഇതിലരാജസ്്ാ
നികലസരക്്ാരിന്ഏത്നിമിഷവ്ംഭീഷ
ണിഉയരാം.മഹാരാപ്ഷ്്യിലശിൈറസനയ്
മായ്ള്്സഖ്യവ്ംദീരഘൊലംത്െര്കമ
ന്്്െര്താനാൈില്്.രഞ്്ാബില്ംഛത്്ി
സ്ഗഡില്ംപ്ര്പ്്്പ്രശ്നങ്്ളറോൺപ്ഗ
സ്റനരിട്ന്്്മ്ണ്്്.

ലോൺതര്സ്വീണ്്്ം
ശ്ഷക്ിച്്്

പിഴയില്്ാതത
ഏതപ്ിൽ30വതെ
നിക്തിഅടയക്്്ാം
തിര്ൈനന്്പ്രം:തറദ്്ശസ്്ാ
രനങ്്ളിലമാരച്്്31നെംഅ
െയറ്ക്്ണ്്ിയിര്ന്്ൈസത്്നി
ക്തി,ൈിറോദനിക്തിഉള
കപ്്കെരിഴക്ൊകതഒട്ക്്ാ
ന്ള്്തീയതിഏപര്ില30ൈ
കരനീട്്ിയതായിമ്ഖയ്മപന്്്ിഅ
റിയിച്്.്റൈനയ്്റിക്്ൈറിസം
ബന്്ിച്്്ംമാരച്്്31എന്്ത്
ഏപര്ില30റലയക്്്്നീട്്ി.

കുഞുുുമോൾ

തമിഴ്നാട്്ിലേക്്്ള്്
യാതത്കള്്നിലോധിച്്്
മലപ്്്റം:കൊറോണവൈറ
സ്മ്ന്്െര്തല്്പ്രൈര്്ത്്ന
ങ്്ള്കെഭാഗമായിജില്്യില്്
നിന്്്തമിഴ്നാട്്ിറലക്്്ംതി
രിച്്്മ്ള്്യാപ്തെള്്ക്്്നി
റോധനംഏര്്ക്പ്ട്ത്്ിയതാ
യിജില്്ാെലക്റ്്ര്്ജാഫര്്മലി
ക്അറിയിച്്്
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ആനകളില്്ാതെആറാട്്്;
താളംതതറ്്ി
കലാകാരന്്ാരം്
തപ്ശര്യകശെഖകൻ
ശൊട്്യം:കൊവിഡ്19തപ്രിശോധനടപ
ടികള്കടഭാഗമായിഉത്്വങ്്ളം്പ്രങ്്
ളം്െടങ്്്മാതര്മായിമാറിയശപ്്ൾസം
സ്്ാനകത്്നാട്്ാനകൾക്്്െഭിച്്ത്കൊ
ടം്ശവനെിൽഅരയ്പ്ർവമാകോര്വി
തേ്മകാെം.എന്്ാൽ,വാദയ്കൊകാരന്്ാ
ര്ൾകപ്്കടഉത്്വഅന്രന്്രംഗത്്്
തപ്വർത്്ിക്്്ന്്വർമ്രൽഉത്്വവാ
ണിഭക്്ാർവകരയ്ള്്വർക്്്പ്രിയസാ
ഹെരയ്ംസ്ഷ്്ിക്്്ന്്ത്വെിയരിരിച്്ടി.
ഈമാസംആദയ്പക്രിയിൽപത്്നം

രിട്്യികെറാന്്ിയിൽഇറ്്െിയിൽനികന്്
ത്്ിയവരിൽനിന്്്രന്്്ക്്ളിശെക്്്
കൊവിഡ്19ക്്്വയ്ാപനംസ്്ിരീകരിച്്
ശോകടയായിര്ന്്്സംസ്്ാനമാകകആ
േങ്്യിൊയത.്ഇശോകട,ഉത്്വങ്്ൾഉ
ൾകപ്്കടആൾക്്്ട്്സാധയ്രയ്ള്്പരി
പാടികകളല്്ാംനിയതത്്്ിക്്ാൻനിർര
ന്്ിരമാക്കയായിര്ന്്്സംസ്്ാനം.
ശൊട്്യത്്്രിര്നക്്രഉത്്വംഉൾകപ്്
കടയ്ള്്വെടങ്്്മാതര്മാക്്ിച്ര്ക്്ി.ഒ
ഴിവാക്്ാനാവാത്്െടങ്്്കൾക്്്ഒര്
ആനയിെധികമ്ള്്എഴ്ന്്ള്്ിപ്്്കൾ
പാടികല്്ന്്്സർക്്ാർനിർശദേിക്്്ക
ക്ടികെയര്ശോകടയാണ്ആനകൾക്്്
വിതേ്മകാെകൊര്ങ്്ിയത.്
രതക്ാെംഈമാസം31വകരയ്ള്്എ

ഴ്ന്്ള്്ിപ്്്കളാണ്റദ്്ാക്്ിയത.്ദിവസം
50,000മ്രൽെക്്ംര്പവകരഏക്്ംെ
ഭിക്്്ന്്കൊമ്്ന്്ാരാണ്ഇശോകടവിതേ്
മത്്ിൊയത.്ആനയ്ടമകൾക്്്ംശമളമ്
ൾകപ്്കടകൊരംഗത്്്തപ്വർത്്ിക്്്ന്്
വർക്്്ംഇത്വെിയരിരിച്്ടിസ്ഷ്്ിച്്ിട്്്
കണ്്ന്്്പറയ്ന്്്കഫസ്്്്ിവൽശൊഓർ
ഡിശനഷൻകമ്്ിറ്്ിവർക്്ിങ്തപ്സിഡ്്്്
അഡവ്.രാശജഷ്പല്്ാട്്്.
""വ്ശ്്ികത്്ിൽത്ടങ്്ിശമടമാസത്്ി

ൽഅവസാനിക്്്ന്്രാണ്ശകരളത്്ി
കെതപ്ധാനഉത്്വസീസൺ.ആറ്മാ
സത്്ിനികട60-80എഴ്ന്്ള്്ിപ്്്കളാണ്

സാധാരണഗരിയിൽആനകൾക്്്െഭി
ക്്്ക.അരിൽനിന്്്ഏരാണ്്്പക്രി
ശോളംഎഴ്ന്്ള്്ിപ്്്കൾനഷ്്മാക്ന്്
അവസ്്യാണ്ഇകക്്ല്്ം.ആനയ്കടഒ
ര്വർഷകത്്കെെവിന്ള്്ത്കെഭി
ക്്്ന്്ത്ഈസീസണിൽനിന്്ാണ.്എ
ഴ്ന്്ള്്ിപ്്്കളികല്്ങ്്ിലം്ആനയ്കടകെ
െവ്കൾക്റയ്ന്്ില്്ശല്.്സാധാരണഗ
രിയിൽആനയക്്്്ദിവസംരീറ്്യക്്്്ം
ആനക്്ാര്കടക്െിക്്്മായിക്റഞ്്ത്
6000ഓളംര്പശവണം''-രാശജഷ്പല്്ാട്്്
പറയ്ന്്്.
ആറാട്്്പ്ഴപ്രംഉൾകപ്്കടതപ്ധാന

ഉത്്വങ്്കളകയല്്ാംകൊവിഡ്തപ്രിശോ
ധംരാധിച്്ത്തപ്ധാനശക്്തര്കമ്്ിറ്്ിക
ൾക്്്ഉൾകപ്്കടതപ്രിസന്്ിസ്ഷ്്ിക്്്
ന്്്ണ്്്.നാൽപ്്ശത്്ഴ്ആനകള്ള്്ഗ്ര്
വായ്ർശദവസവ്ത്്ിൽ25ആനകകളയാ
ണ്മറ്്്ശക്്തര്ങ്്ളികെഉത്്വആവേയ്
ങ്്ൾക്്്അയയക്്്്ന്്ത.്ഇവയക്ക്്ല്്ാം
ഈമാസം31വകരയ്ള്്എഴ്ന്്ള്്ിപ്്്
കൾറദ്്ാക്്ിയിരിക്്്കയാകണന്്്ശദവ
സവ്ംഅധിക്രർ.ഒര്ആനയക്്്്ഭക്്
ണത്്ിന്3000ര്പയം്പാപ്്ാക്്്ക്െി
യായി4000ര്പയം്ശവണംതപ്രിദിനം.

മ്ൻപ്ആനകള്കടകെെവിശെക്്്ള്്വ
ഴിപാടായിമാസം18-25െക്്ംര്പവന്്ി
ര്ന്്്.ഇശപ്്ഴത്മ്ന്്്െക്്മായിക്റ
ഞ്്്.ഉത്്വങ്്ൾറദ്്ാക്്ിയശപ്്ൾശനര
ശത്്വാങ്്ിയഅഡവ്ാൻസ്ത്കഅര
ത്ശക്്തര്കമ്്ിറ്്ികൾക്്്രിരികകനൽ
കണകമന്്ആവേയ്വം്ഉയര്ന്്്ണ്്്.ഇ
ക്്ാരയ്ംവരം്ദിവസങ്്ളിൽപരിശോധി
ക്്്കമന്്്ംഅധിക്രർ.
ഇരിന്പ്റകമയാണ്കൊകാരന്്ാർ

ശനരിട്ന്്രിരിച്്ടി.ഉപജീവനമാർഗകമ
ന്്നിെയിൽശക്്തര്കൊരംഗകത്്ആ
തേ്ിക്്്ന്്വരാണ്ഈശമഖെയികെഭ്രി
പക്്വം്.സീസൺപാരിവഴിയിൽനിൽ
കക്്യാണ്അവർക്്്പരിപാടികളില്്ാരാ
യത.്ശമടമാസംകഴിഞ്്ാൽപിന്്ീട്വ്
ശ്്ികത്്ിൽഅട്ത്്സീസൺആരംഭി
ക്്്ന്്ത്വകരകാരയ്മായഉത്്വപരിപാ
ടികളില്്.സീസണിൽപരമാവധി150ദിവ
സകൊകക്്യാണ്ഇവർക്്്കോഴിൽെഭി
ക്്്ക.സാധാരണകൊകാരന്്ാർക്്്ദിവ
സം800-1000ര്പവകരകോകക്്യാണ്
തപ്രിഫെം.അത്കൊണ്്്രകന്്മറ്്്ശോ
െികളില്്ാത്്വകരവെിയസാമ്്ത്്ിക
തപ്രിസന്്ിയാണ്കാത്്ിരിക്്്ന്്ത.്

അധയ്ാരകർക്്്ംഅവധി
രിര്വനത്്പ്രം:സ്ക്ൾ,ശൊകളജ്അധയ്ാപകർഇനിയ്ള്്ദി
വസങ്്ളിൽശോെിക്്്ഹാജരാശകണ്്രികല്്ന്്്മ്ഖയ്മതത്്്ിഅറി
യിച്്്.ഇശപ്്ൾഅവധിെഭിക്്്ന്്ദിവസങ്്ൾക്്്പകരമായിപി
ന്്ീട്ശോെികെശയ്്ണ്്ിവരം്. വിദയ്ാഭയ്ാസസ്്ാപനങ്്ൾക്്്അ
വധിതപ്ഖയ്ാപിച്്ിര്കന്്ങ്്ിലം്അധയ്ാപകർഹാജരാകണകമന്്ാ
യിര്ന്്്ശനരകത്്യ്ള്്നിർശദേം.

സർക്്ാർഓഫിസ്കളിൽ
രക്തിജീവനക്്ാർ
മാഗത്ം,ശനിഅവധി
രിര്വനത്്പ്രം:കൊവിഡ്19നവറസ്വയ്ാപനത്്ിക്്്പശ്്ാ
ത്്െത്്ിൽസർക്്ാർജീവനക്്ാർഒന്്ിടവിട്്ദിവസങ്്ളിൽഓ
ഫിസ്കളിൽഹാജരായാൽമരി.സംസ്്ാനത്്്ഇന്്്ംഅട്ത്്
േനിയാഴെ്യം്ജീവനക്്ാർക്്്അവധിയായിരിക്്്ം.എട്്്,ഒമ്്
ത്ക്്ാസ്കളികെപരീക്്ഉശപക്്ിച്്സർക്്ാർഎസഎ്സഎ്ൽ
സി,ഹയർകസക്്ൻഡറിപരീക്്കൾമാറ്്ിവച്്്.സർവകൊോ
ൊപരീക്്കളം്മാറ്്ി.
സംസ്്ാനവ്മായിപങ്്ിട്ന്്രമിഴന്ാട,്കർണാടകഅരിർ

ത്്ികളിൽകർേനപരിശോധനയക്്്്സംവിധാനംഏർകപ്്ട്
ത്്്കയം്അകശത്്യക്്്്ംപ്റശത്്യക്്്്ംഉള്്തപ്ശവേനംനി
യതത്്്ിക്്്കയം്കെയര്ിട്്്ണ്്്.കകഎസആ്ർടിസിരസ്കളം്ഇ
ന്്്മ്രൽഅരിർത്്ികടന്്്ള്്സർവീസ്നിർത്്കമന്്ാണ്
സ്െന.
സംസ്്ാനസർക്്ാർജീവനക്്ാരിൽതര്്പ്്്രി,സി,ഡിവിഭാ

ഗംജീവനക്്ാർഒന്്ിടവിട്്ദിവസങ്്ളിൽവന്്ാൽമരിയാക്കമ
ന്്്കോത്ഭരണവക്പ്്്തപ്ിൻസിപ്്ൽകസതക്ട്്റിയ്കടഉത്്രവ്
ഇന്്കെനവക്ശന്്രംപ്റത്്ിറങ്്ി.ഗസറ്്ഡ്ഓഫിസർമാർഒ
ഴികകയ്ള്്വർ,45,800ര്പവകരഅടിസ്്ാനേമ്്ളസക്കയി
െിൽവര്ന്്ഗസറ്്ഡ്രസര്ികയിൽവര്ന്്വർഎന്്ിവരാണ്
അവധിെഭിക്്്ന്്വിഭാഗക്്ാരിൽവര്ന്്ത.്ഓഫിസ്കളിൽ
ഹാജരാകാത്്ദിവസങ്്ളിൽവീട്്ിെിര്ന്്്ശോെികെയ്്ാൻവി
പിഎൻ(ഇ-ഓഫിസ്മായിരന്്കപ്്ട്്സംവിധാനം)അടക്്മ്
ള്്സൗകരയ്ങ്്ൾഏർകപ്്ട്ത്്ാൻവക്പ്്്രെവന്്ാശോട്നിർശദ
േിച്്ിട്്്ണ്്്.കൊശോണയ്കടപശ്്ാത്്െത്്ിൽശകതദ്്്സർക്്ാർ
ജീവനക്്ാർക്്്ംകഴിഞ്്ദിവസംസമാനനിയതത്്്ണങ്്ൾതപ്
ഖയ്ാപിച്്ിര്ന്്്.

കരദഗ്ടാൾ്്രമ്്്കൾ്്
അടച്്ിട്കമന്്വാർ്്ത്്കതറ്്്
രിര്വനത്്പ്രം:ഇന്്്നവക്ശന്്രംമ്രൽ്്കപശത്ടാൾ്്പമ്്്
കൾ്്അടച്്ിട്കമന്്രരത്്ിൽ്്തപ്െരിക്്്ന്്വാർ്്ത്്കൾ്്േരിയ
കല്്ന്്്സർക്്ാർ.സമ്ഹമാധയ്മങ്്ളില്കടഇത്്രംവയ്ാജവാ
ർ്്ത്്കൾ്്തപ്െരിപ്്ിക്്്ന്്വർ്്കക്്രിശരകർ്്േനനടപടിസവ്ീക
രിക്്ാൻ്്സംസ്്ാനകോെീസ്ശമധാവിശൊകന്ാഥ്കരഹറ്എ
ല്്ാജില്്ാകോെീസ്ശമധാവിമാർ്്ക്്്ംനിർ്്ശദേംനൽ്്കി.ഇത്്
രംവാർ്്ത്്കൾ്്നിരീക്്ിച്്്ഉത്്രവാദികകളകകണ്്ത്്ാൻ്്
നഹകടക്നത്കംഎൻ്്കവ്യറികസൽ്്,നസരർ്്ശഡാം,നസ
രർ്്ശപാെീസ്ശസ്്്്ഷൻ്്,നസരർ്്കസൽ്്എന്്ിവയക്്്്നിർ്്ശദ
േംനൽ്്കിയിട്്്ണ്്്.

2,000ദൊടി
ഗര്ദത്യകവായര്ദവണം:
നബാർഡിദോട്മ്ഖയ്മഗത്്്ി
രിര്വനത്്പ്രം:ശൊവിഡ്നവ
റസ്രാധയ്കടസാമ്്ത്്ികആ
ഘാരം കണക്്ികെട്ത്്്തഗ്ാമീ
ണഅടിസ്്ാനസൗകരയ്വികസ
നനിധിയിൽ്്നിന്്്(ആർ്്ഐഡി
എഫ)്2,000ശൊടിര്പയ്കടതപ്
ശര്യകവായപ്ഉൾ്്കപ്്കടയ്ള്്പ്
നര്ദ്്ാരണപാകക്്ജ്നരാർ്്ഡ്
നടപ്്ാക്്ണകമന്്്മ്ഖയ്മതത്്്ിപി
ണറായിവിജയൻ്്ആവേയ്കപ്്ട്്്.
ഇത്സംരന്്ിച്്്നരാർ്്ഡ്കെ
യർ്്മാൻ്്ശോ.ഹർ്്ഷക്്മാർ്്ര
ൻ്്വാെയക്്്്കത്്യച്്്.
ആർ്്ഐഡിഎഫിൽ്്നിന്്്ള്്

തപ്ശര്യകവായപ്രണ്്്േരമാനം
പെിേയക്്്്അന്വദിക്്ണം.ഇ
ശപ്്ൾ്്3.9േരമാനമാണ്പെിേ.
രാങ്്്കൾ്്ക്്്വർ്്ധിച്്പ്നർ്്വാ
യപ്നരാർ്്ഡ്െഭയ്മാക്്ണം.തഗ്ാ
മീണസമ്്ദഘ്ടനയക്്്്ഉണർവ്്
നൽ്്കാൻ്്ഇരാവേയ്മാണ.്
സംസ്്ാനസഹകരണരാങ്്്

കൾ,തഗ്ാമീണരാങ്്്കൾ്്,കൊശമ
ഴസ്യ്ൽ്്രാങ്്്കൾ്്ത്ടങ്്ിയവ
യക്്്്നൽ്്ക്ന്്പ്നർ്്വായപ്യ്
കടപെിേനിരക്്്4.5േരമാന
ത്്ിൽ്്നിന്്്ംരണ്്്േരമാനമാ
യിക്റയക്്്ണം.വായപ്ാപെിേ
നിരക്്്ക്റയക്്്ാൻ്്ഇത്രാങ്്്
കകളസഹായിക്്്ം.കെറ്കിട

സംരംഭങ്്ൾ്്ക്്്ംനകകത്്ഴി
െിനം്മറ്്്ംനരാർ്്ഡ്െഭയ്മാക്്്
ന്് പ്നർ്്വായപ്യ്കടപെിേനി
രക്്് 8.4േരമാനത്്ിൽ്്നിന്്്
അഞ്്്േരമാനമായിക്റയക്്്
ണം.ഇടക്്ാെ-ദീർ്്ഘകാെനി
ശക്്പവായപ്കൾ്്ശത്ോത്്ാഹി
പ്്ിക്്്ന്്രിന്സംസ്്ാനസഹക
രണരാങ്്ിന്ശോങ്ശടംറ്റൽ്്
തക്ഡിറ്്്ഫണ്്ിക്്്പ്നർ്്വായപ്
മ്ന്്്േരമാനംനിരക്്ിൽ്്െഭയ്മാ
ക്്ണം.
നരാർ്്ഡ,്ആർ്്രിഐഎന്്ി

വസ്്ാപിച്്കത്കഡിറ്്്കൗൺ്്സ
െിങ്കസ്്്റ്കകള സഹായിക്്്
ന്്രിന്ശൊ-ഓപ്്ശററ്്ീവ്ഡവെ
പക്മ്്്്ഫണ്്ിൽ്്നിന്്്ം ഫിനാ
ൻ്്ഷയ്ൽ്്ഇൻ്്ക്്്ഷൻ്്ഫണ്്ിൽ്്നി
ന്്്ംഅധികതഗ്ാ്്്്അന്വദിക്്
ണം. സാധയ്മായഎല്്ാമാർ്്ഗങ്്
ളം്ഉപശോഗിച്്്ഇന്്കത്്തപ്രി
സന്്ിമറികടക്്ാനാണ്സർ്്ക്്ാ
ർ്്തേ്മിക്്്ന്്ത.്വടക്്്-കിഴക്്ൻ്്
സംസ്്ാനങ്്ൾ്്ക്്്നൽ്്ക്ന്്
100േരമാനംപ്നർ്്വായപ്ശൊ
വിഡ്രാധയ്ള്്ശകരളംഉൾ്്കപ്്
കടയ്ള്്സംസ്്ാനങ്്ൾ്്ക്്്ംഅ
ന്വദിക്്ണകമന്്്ംമ്ഖയ്മതത്്്ി
നരാർ്്ഡ്കെയർ്്മാശോട്അഭയ്
ർ്്ത്്ിച്്്.

രദമ്നാഭസവ്ാമി
ദഷ്്ഗത്ത്്ിൽനിയഗത്്്ണം
നപങ്്്നിഉത്്വത്്ിന്െടങ്്്മാതര്ം
രിര്വനത്്പ്രം:കൊശോണവയ്ാപനത്്ിക്്്പശ്്ാത്്െ
ത്്ിൽതേ്ീപദമ്നാഭസവ്ാമിശക്്തര്ത്്ികെനപങ്്്നിഉത്്
വംആൊരപരമായെടങ്്്കളിൽഒത്ക്്്കമന്്്ശക്്തര്ം
എകസ്ികയ്്ട്്ിവ്ഓഫിസർ.രാതത്്്ികെടങ്്്കൾ24ന്മണ്്്
നീർശൊരശോട്ക്ടിആരംഭിക്്്ം.ഉത്്വംമാർച്്്30ന്
കൊടിശയറിഏതപ്ിൽഎട്്ിന്ആശോശട്്ട്ക്ടിസമാപി
ക്്്ം.ഉത്്വതേ്ീരെികൾക്്്ംകെോഭിശഷകങ്്ൾക്്്ംഭ
ക്്ർക്്്തപ്ശവേനമ്ണ്്ാകില്്.
ശക്്തര്ത്്ിൽക്ഞ്്്ണ്ഇനികോര്ഉത്്രവ്ഉണ്്ാക്

ന്്ത്വകരനിർത്്ിവച്്്.രാവികെ10വകരമാതര്ശമഭക്്ർ
ക്്്ഒറ്്ക്്ൽമണ്്പത്്ിന്മ്കളിൽദർേനമ്ണ്്ായിരിക്്്
കയ്ള്്്.നവക്ശന്്രംദീപാരാധനയക്്്്ഭക്്കരതേ്ീശൊ
വിൽപരിസരത്്്തപ്ശവേിപ്്ിക്്ില്്.ദീപാരാധനയക്്്്ശേഷ
മ്ള്്ദർേനംഒറ്്ക്്ൽമണ്്പത്്ിന്രാകഴമാതര്ശമഉണ്്ാ
യിരിക്്്.ഒറ്്ക്്ൽമണ്്പത്്ിൽദർേനത്്ിന്ക്ട്്മായിഭ
ക്്കരകടത്്ിവിട്ന്്ത്നിയതത്്്ിച്്്അഞ്്്ശപർവീരംപര
സപ്രംകോടാത്്നിെയില്ള്്ദർേനംമാതര്ശമഅന്വദി
ക്്്.വിേിഷ്്ാരിഥികൾക്്്ംശക്്തര്ത്്ിൽദർേനനിയതത്്്
ണശമർകപ്്ട്ത്്ി.
വഴിപാടായിഅർപ്്ിക്്്ന്്പ്ത്്ട്്്വിൽപ്്നപ്ർണമാ

യിനിർത്്ി.ഭക്്ർവെിയശോരിൽശക്്തര്ത്്ിശെക്്്എ
ത്്്ന്്ത്ഗ്ര്രരമായവിപത്്ിന്വഴികോര്ക്്്കമന്്രി
നാൽപരമാവധിസഹകരിക്്ണകമന്്്എകസ്ികയ്്ട്്ിവ്ഓ
ഫിസർ.

കൊച്്ികമകഗ്ൊഞായറാഴച്
ഗര്വർത്്ിക്്ില്്
കൊച്്ി:കൊച്്ികമകത്ോനാകളസർവീസ്നടത്്ില്്.കൊശോണ
തപ്രിശോധത്്ിക്്്ഭാഗമായിട്്ാണ്ഒര്ദിവസശത്്ക്്്സർവീസ്
നിർത്്ിവയക്്്്ന്്ത.്കമകത്ോയ്കട11ശസ്്്്ഷന്കളിൽകരർമൽ
സക്ാനിങ്സംവിധാനംഏർകപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.അട്ത്്ദിവസ
ങ്്ളിൊയിമറ്്്കമകത്ോശസ്്്്ഷന്കളിലം്കരർമൽസക്ാനിങ്ഏ
ർകപ്്ട്ത്്്ം.

ഞായറാഴച്
കടകൾ്്അടച്്ിടം്
ശൊഴിശക്്ട:്തപ്ധാനമതത്്്ിയ്കടകൊവിഡ്നിയതത്്്ണപരിപാ
ടിക്്്പിന്്്ണതപ്ഖയ്ാപിച്്്ഞായറാഴെ്കടകൾ്്അടച്്ിടാൻ്്ശക
രളവയ്ാപാരിവയ്വസായിഏശൊപനസമിരി(ഹസൻ്്ശൊയവി
ഭാഗം)സംസ്്ാനഭാരവാഹിശോഗംരീര്മാനിച്്്.ശോഗത്്ിൽ്്
സംസ്്ാനതപ്സിഡ്്്്ശോരി.വിച്ങ്്ത്്്അധയ്ക്്നായിര്
ന്്്.സംസ്്ാനജനറൽ്്കസതക്ട്്റിസി.എച്്്.ആെിക്്്ട്്ിഹാജി,
തട്ഷറർ്്കക.എൻ്്.രാധാക്ഷണ്ൻ്്,വി.സ്നിൽ്്ക്മാർ്്,എം.ന
സീർ്്, എസ.്എസ.്മശോജ,്ശോമിക്റ്്ിയാനിങ്്ൽ്്,തപ്സാദ്ശോ
ൺ്്മാമ്്ാറ,പി.എം.എഹരീബ്എന്്ിവർസംസാരിച്്്.

േീട്്ിലിെിക്്്ന്്േർമാപത്ംവരാൊ,ഓട്ന്്േരം്വേണം
ഒര്യ്ദ്്മ്ഖത്്്രകന്്യാണ.്കകാ
വിഡ്ശകരളത്്ിൽ്്രണ്്ാംഘട്്ത്്ിശെ
ക്്്തപ്ശവേിച്്ിരിക്്്ന്്്.വിശദേത്്്
നിന്്്എത്്ിയവരിൽ്്നിന്്്ംനാട്്്
കാരിശെക്്്ശരാഗംപടരാൻ്്ത്ടങ്്ി

യിരിക്്്ന്്്എന്്കര്രശൊകടശവണംനീങ്്ാൻ്്.
ശൊകത്്ില്ള്്മറ്്്രാജയ്ങ്്കളശപ്ാ്കെരകന്്

നമ്്്കടരാജയ്വം്കകാവിഡ്19എന്്ശരാഗത്്ി
ശനാട്തപ്രിശരാധശേഷി(ഇമയ്്ണിറ്്ി)ശനടിയിട്്്
ള്്രാജയ്കമാന്്്മല്്.അത്കകാണ്്്രകന്്നമ്്്കട
നാട്്ിലം്ശരാഗംവയ്ാപകമായിപടർ്്ന്്്പിടിക്്്ക
യം്ഒര്പകക്്ഭീകരമായിട്്്ള്്അവസ്്യിശെക്്്
എത്്്കയം്കെയ്്ാം.മ്ൻ്്ക്ട്്ിഅരികനരികരഒ
ര്കര്രൽ്്എട്ക്്ാൻ്്ശവണ്്ിഎല്്ാവരം്അവര
വര്കടജീവിരസാഹെരയ്ങ്്ളിൽ്്രകന്്മാറിനി
ൽ്്ക്്്കയം്വീട്കളിൽ്്രകന്്കഴിയ്കയം്കെയ്്
ണകമന്്്ശഡാകറ്്്ർ്്മാർ്്ഉൾ്്പ്്കടഒര്ക്ട്്ംആള്ക
ൾ്്വിേവ്സിക്്്കയം്അങ്്കനതപ്െരിപ്്ിക്്്ക
യം്കെയ്്്ന്്്ണ്്്.അത്തപ്ധാനമായിട്്്ംഅവര്കട
സമ്ഹശത്ാ്ട്ള്്സശ്നഹത്്ിൽ്്നിന്്്ംപരിഗ
ണനയിൽ്്നിന്്്ംമറ്്്രാജയ്ങ്്ളിൽ്്അവർ്്കാണ്
ന്്അന്ഭവങ്്ളിൽ്്നിശന്ാ്വര്ന്്രാണ.്അകര
ല്്ാംതപ്ാധാനയ്വ്മ്ള്്രാണ.്അവകയല്്ാംരകന്്
നമ്്ൾ്്കണക്്ികെട്ശക്്ണ്്ത്മാണ.്

ഇറ്്െിശപാല്ള്്രാജയ്ങ്്ളികൊകക്്ശരാഗംപട
ർ്്ന്്്പിടിക്്്കയം്അവികടഗ്ര്രരമായിട്്്ള്്
അവസ്്യിശെക്്്നീങ്്്കയം്പിന്്ീട്അവിട്ള്്
വർ്്ക്്്സമ്്്ർ്്ണ്്മായിരകന്്ജീവിരസാഹെരയ്
ങ്്ളിൽ്്നിന്്്മാറിനിൽ്്ശക്്ണ്്ിവരികയം്കെയര്
സ്്ിരിയക്്്്ഇപ്്ശഴനമ്ക്്്കര്രകെട്ക്്ാൻ്്കഴി
യ്കമങ്്ിൽ്്അരശല്്നല്്ത.്
ശരാഗംച്ര്ങ്്ിനിൽ്്ക്്്ന്്രണ്്ാമകത്്ഘട്്

ത്്ിൊണ്നമ്്ളിശപ്ാ്ൾ്്നിൽ്്ക്്്ന്്ത.്ഇരിന്മ്
ന്്്ംനാലം്ഘട്്ങ്്ള്കണ്്ന്്ാണ്പറയ്ന്്ത.്
മ്ന്്ാമകത്്ഘട്്ത്്ിൽ്്അരത്സമ്ഹത്്ിൽ്്
രകന്്ശകസ്കൾ്്റിശപ്ാ്ർ്്ട്്്കെയത്്വരിക
യം്നാൊമകത്്ഘട്്ത്്ിൽ്്നാട്മ്ഴ്വൻ്്ശരാ
ഗംപടർ്്ന്്്പിടിക്്്കയം്കെയ്്ാനാണ്സാധയ്
ര.ഒര്പകക്്ഇശപ്ാ്ഴ്ള്്ഘട്്ത്്ിൽ്്നിന്്്ം
വളകരമ്ശന്ാ്ട്്്ശപാകാകരഅവസാനിച്്്എ
ന്്്ംവരം്.

കിടപ്്്വൊഗികള്രടആവൊഗയ്ം
ഈഅസ്ഖംനാട്്ിൊകകപടർ്്ന്്്പിടിച്്ാ

ൽഏറ്്വം്ക്ട്രൽ്്അപകടംസംഭവിക്്ാൻ്്
സാധയ്രയ്ള്്വിഭാഗംകിടപ്്്ശരാഗികളാണ.്
കാരണംകിടപ്്്ശരാഗികൾമിക്്വരം്തപ്ായാ
ധികയ്ംഉള്്വരാണ.്വളകരഗ്ര്രരമായിട്്്ള്്
ആശരാഗയ്തപ്ശന്ങ്്ൾ്്അന്ഭവിക്്്ന്്വര്മാ

ണ.്ഇറ്്െിയിൽ്്അങ്്കനയ്ള്്
വര്കടമരണനിരക്്്അമ്്ത്േ

രമാനത്്ിന്മ്കളി

ൊണ.്
ഇത്വകരയ്ള്്അന്ഭവങ്്ൾ്്കാണിക്്്ന്്ത്

മ്രിർ്്ന്്പൗരന്്ാരം്അന്രന്്ശരാഗങ്്ൾ്്(തപ്
ശമഹം,േവ്ാസശകാേശരാഗങ്്ൾ്്,കയ്ാൻ്്സർ്്,രക്്ാ

രിമസമ്്ർദംത്ടങ്്ിപകർ്്ശച്്രരശരാഗ
ങ്്ൾ്്)രാധിച്്വര്മാണ്മരണമടയ്ന്്
കരന്്ാണ.്ഇങ്്കനശകരളത്്ിൽ്്75െ
ക്്ശത്ാ്ളംശപര്ണ്്്.ഇവരിൽ്്ഒര്കെ
റ്േരമാനത്്ിലം്ശപാലം്ശരാഗരാധ
യ്ണ്്ായാൽ്്നമ്ക്്്മാകനജ്കെയ്്ാൻ്്വ
ളകരവിഷമമായിരിക്്്ം.ഈവിഭാഗത്്ിൽ്്കപ്്ട്്
വർ്്നിർ്്രന്്മായം്വീട്്ിെിരിക്്ണം.
കിടപ്്്ശരാഗികകളശനാക്്്ന്്രിന്ശവണ്്ിഒര്

പരിപാടിനമ്്്കടനാട്്ിൽ്്ആദയ്ശമയ്ണ്്്.കിടപ്്്
ശരാഗികൾ്്ക്്ായിഒര്നഴസ്്മിക്്സ്്െങ്്ളില്മ്
ണ്്്.ആനഴസ്ിശനാട്ഇപ്്ശഴപറയ്കഇനിയ്ള്്
ക്റച്്്കാെകത്്ശജാെിഎന്്്പറയ്ന്്ത്ഈകി
ടപ്്്ശരാഗികളിശെക്്്കകാവിഡ്എത്്ാരിരിക്്ാൻ്്
തേ്ദ്്ിക്്്കയം്അഥവാഎത്്ിക്്ഴിഞ്്ാൽ്്അവ
ർ്്ക്്്ശവണ്്ിയ്ള്്സൗകരയ്ങ്്ൾ്്ഏർ്്കപ്്ട്ത്്്ക
യം്കെയ്്്കഎന്്രാകണന്്്.
അവർ്്അത്മാതര്ംശനാക്്കട്.്പകക്്കിടപ്്്

ശരാഗികകളസദ്്ർ്്േിക്്ാനായിഇവർ്്പ്റത്്ിറ
ങ്്ിയശല്്പറ്്്.കിടപ്്്ശരാഗികൾ്്ക്്്നഴസ്്മ്െം
ശരാഗംഉണ്്ാകാനം്പാടില്്.വളകരക്രയ്മായിട്്്
ള്്നിഷഠ്കളം്െരയ്കളം്ഈനഴസ്്പ്െർ്്ത്്്ക
യം്ശവണം.സംസ്്ാനകത്്കിടപ്്്ശരാഗികള്കട
ആശരാഗയ്ംതേ്ദ്്ിക്്്ന്്നഴസ്്മാകരശകാഡിശനറ്്്
കെയ്്ാൻ്്ഒര്ടീംഉണ്്ാക്്ണം.ആടീമിൽ്്രീർ്്ച്്യാ
യം്ഒര്ശഡാകറ്്്ർ്്ഉണ്്ാവണം.

ആവൊഗയ്പര്േർ്്ത്്കർ്്
നമ്ക്്്ഉപശയാഗിക്്ാൻ്്കഴിയ്ന്്ഏറ്്വം്വ

െിയശം്ഖെഎന്്്പറയ്ന്്ത്നമ്്്കടആശരാഗയ്
തപ്വർ്്ത്്കരായജ്നിയർ്്കഹൽ്്ത്്്ഇൻ്്സക്പ
കറ്്്ർ്്മാരം്ജ്നിയർ്്പബ്്ിക്കഹൽ്്ത്്്നഴസ്്മാ
രം്ആോവർ്്ക്്ർ്്മാരം്സ്പ്്ർ്്നവശസഴസ്ം്ഉ

ൾ്്കപ്്ട്ന്്രാണ.്അവർ്്
പ്ർ്്ണമായം്ആശരാഗയ്
വക്പ്്്നിർശദേിക്്്ന്്
കാരയ്ങ്്ൾ്്ശനാക്്കട്.്
ഹൗസ്കവ്ാറന്്്നില്
ള്്വശരാടം്കപാത്
വായിട്്്ആള്
കശളാ

ടം്
കമയ്്

ണിശക്്റ്്്കെ
ശയ്്ണ്്കാരയ്

ങ്്ളം്ഫീൽ്്ഡ്വർ്്ക്്ിൽ്്
ഉൾ്്കപ്്ട്്ിട്്്ള്്കാരയ്ങ്്
ളം്,ഫീൽ്്ഡിൽ്്നിന്്്ള്്
കണകക്്ട്പ്്്കാരയ്ങ്്ള്
കമാകക്്ഉണ്്ാക്കമന്്
രിനാൽ്്അവർ്്ക്്്തപ്
ശര്യകമായിമകറ്ാ്ര്ശജാ
െികകാട്ക്്ാൻ്്പറ്്ില്്.
ഈേയ്ംഖെകയആശരാ
ഗയ്വക്പ്്ിക്്്തപ്വർ്്ത്്
നങ്്ൾ്്ക്്ായിഉപശയാ

ഗിക്്്ക.

ആംഗന്്ോടികള്്
മകറ്ാ്ര്വെിയശം്ഖെയാണ്ആംഗൻ്്വാടികൾ്്.

ആയിരശമാഎണ്്്ശറാആള്കൾ്്ക്്്ഒര്ആംഗ
ൻ്്വാടിയ്ള്്നാടാണ്ശകരളം.രാജയ്ത്്്ആംഗ

ൻ്്വാടിതപ്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്വളകരക്രയ്മായിട്്്നട
ക്്്ന്്നാടാണ.്ഒശരാആംഗൻ്്വാടിയിലം്ഒര്വ
ർ്്ക്്റം്കഹൽ്്പ്്റം്ഉണ്്്.ഇവര്കടഫീൽ്്ഡ്ഏരി
യയിൽ്്വളകരതപ്ായംകെന്്ആള്കളം്ദീർ്്ഘകാ
െശരാഗങ്്ൾ്്ക്്്മര്ന്്്കഴിക്്്ന്്വര്മ്ണ്്്.സാ
മ്്ത്്ികമായിപിശന്ാ്ട്്്നിൽ്്ക്്്ന്്ശരാഗികകള
ക്റിച്്്ള്്വിവരങ്്ൾ്്തപ്ാഥമികാശരാഗയ്ശകതദ്്്ങ്്
ളിലം്സബക്സ്്്റ്കളിലം്ഉണ്്ാകം്.ശരാഗംആ
ദയ്ംപടർ്്ന്്്പിടിക്്ാൻ്്സാധയ്രയ്ള്്ത്പാവകപ്്ട്്
വ്ദ്്ശരയം്ശരാഗികകളയ്മാണ.്അരിശനാകടാപ്്ം
രകന്്സാമ്്ത്്ികമായിമ്ന്്ാക്്ംനിൽ്്ക്്്ന്്
ശരാഗികള്കടകണക്്്ക്ടിഎട്ശക്്ണ്്രാണ.്വ്
ദ്്ര്കടയം്ശരാഗികള്കടയം്കാരയ്ങ്്ൾ്്ആംഗൻ
വാടിവർ്്ക്്ർ്്മാകരഏൽ്്പ്്ിക്്്ന്്്.അവകരനിയ
തത്്്ിക്്്ന്്രിനം്നയിക്്്ന്്രിനം്ഒര്ടീം,സാ
ശങ്്രികനവദഗധ്യ്മ്ള്്ഒര്ശഡാകറ്്്റം്ടീമിൽ
ശവണം.

ക്ടം്ബപശ്ീ
അട്ത്്തപ്ധാനശം്ഖെക്ടം്രതേ്ീയാണ.്ക്

ടം്രതേ്ീയ്കടകനറ്്്വർ്്ക്്്വളകരവയ്ാപകമാണ.്
തഗ്ാമതപ്ശദേങ്്ളിലം്നഗരതപ്ശദേങ്്ളിലം്സാമ്്
ത്്ികമായിപിന്്ാക്്ംനിൽ്്ക്്്ന്്തപ്ശദേങ്്ളി
ലം്വളകരവയ്ാപകമായ്ള്്േക്്ിയാണ്ക്ടം്ര
തേ്ീ.അവർ്്ക്്്കെറ്കിടസംരഭകരവ്മാർ്്ഗങ്്ളില്
കടവയ്ാപകമായെിെതപ്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്കെയ്്ാനാ
കം്.ഉദാ:മാസക്്കൾ്്ഉണ്്ാക്്ൽ്്.ശരാഗംവയ്ാപക
മാവ്കയാകണങ്്ിൽ്്ശരാഗികൾ്്ക്്്ംആശരാഗയ്തപ്
വർ്്ത്്കർ്്ക്്്ംഉപശയാഗിക്്ാൻ്്വെിയഅളവിൽ്്
മാസക്്കൾ്്ശവണ്്ിവരം്.ഇശപ്ാ്ൾ്്രകന്്പെയ്
ണിറ്്്കളം്അത്ഉണ്്ാക്്്ന്്്ണ്്്.
നമ്ക്്്ക്റച്്്ക്ടിസ്രക്്ിരമായിമാസക്്ക

ൾ്്ഉണ്്ാക്്ാൻ്്കഴിയം്.പ്റംഭാഗത്്്വീഴ്ന്്ജെ
കണികകകളപ്റംഭാഗത്്്രകന്്നിെനിർ്്ത്്്ക
യം്അരിക്്്ഉൾ്്ഭാഗത്്്അരായത്വായ്കടഭാ
ഗത്്്വീഴ്ന്്ജെകണികകകളപിടികച്്ട്ക്്ക്ക
യം്കെയ്്്ന്്വസത്്വായിരിക്്ണംമാസക്.്ത്
ണികകാണ്്ാണ്മാസക്്നിർമിക്്ാൻ്്തേ്മിക്്്ന്്
കരങ്്ിൽ്്അരിന്രണ്്്കെയർ്്ത്ണിഉപശയാഗി
ക്്്ന്്രാണ്നല്്ത.്പ്റംകെയർ്്നനശൊൺ്്
ശപാകെകവള്്കത്്അകറ്്ിനിർ്്ത്്്കയം്അക
കത്്കെയർ്്ശകാട്്ൺ്്ശപാകെകവള്്കത്്പിടികച്്
ട്ക്്്കയം്കെയ്്്ന്്ോസത്ര്ീയമാസക്്്്കൾ്്ക്
ടം്രതേ്ീയ്ണിറ്്്കൾ്്ക്്്ഉണ്്ാക്്ാനാകണം.
മകറ്ാ്ന്്്സാനിനറ്്സർ്്.ഒര്പകക്്വീട്കളിൽ്്

ശപാലം്സാനിനറ്്സറ്കൾ്്ഉപശയാഗിശക്്ണ്്ിവ
ര്ന്്സാഹെരയ്ംവശന്്ക്്ാം.

കാരണംശസാപ്്്ംകവള്്
വം്സാനിനറ്്സ

റിശനക്്ാൾ്്
എഫകറ്്്ീ
വാകണങ്്ി
ലം്ശസാ
പ്്ിന്കവ
ള്്ം ധാരാ
ളംശവണ്്ത്
കകാണ്്്
നകകൾ്്ഇട
യക്്്ികടവ്ത്്ി
യാക്്ാൻസാനി

നറ്്സർ്്ശവണ്്ിവശന്്ക്്ാം.ഐശസാകത്പാനപ്്
ൽ്്ആൽ്്ക്്ശഹാശളാഎഥശനാശളാഉപശയാഗിച്്്സാ
നിനറ്്സർ്്ഉണ്്ാക്്ാം.ഇരിക്്്കമശത്്ഡ്ശൊ
കാശരാഗയ്സംഘടനയ്കടകവബന്സറ്്ിൽ്്തപ്സി
ദ്്ീകരിച്്ിട്്്ണ്്്.

സന്്ദ്്സംഘടനകള്്
ശവകറാര്വെിയശം്ഖെനമ്ക്്്ള്്ത്സന്്ദ്്

സംഘടനകളാണ.്എല്്ാത്്രത്്ില്മ്ള്്സംഘട
നകള്ണ്്്.രാതഷ്്്ീയസംഘടനകൾ്്മ്രൽ്്ആർ്്ടസ്്
ആൻഡ്സശ്പാർ്്ടസ്്ക്്ബ്കൾ്്വകര.ശരാഗംഅട്
ത്്ഘട്്ത്്ിശെക്്്കടന്്ാൽ്്ഒശട്്ശറക്ടം്രങ്്ൾ്്
വീടിന്ള്്ിൽ്്ഒറ്്കപ്്ടം്.ഒര്പകക്്ഭക്്ണവം്മ
റ്്്ംകിട്്ാൻഅവർ്്ക്്്ബ്ദ്്ിമ്ട്്്ഉണ്്ാകം്.അവ
ർ്്ക്്്വ്ത്്ിയായിട്്്ള്്കപാരിയിൽ്്,ശരാഗംപക
രാത്്രീരിയിൽ്്ഭക്്ണംഎത്്ിച്്്
കകാട്ക്്ാൻഈസംഘത്്ി
ന്കഴിയം്.
ഇത്്രത്്ിൽ്്ശഡാ

കറ്്്ർ്്മാരം്നഴസ്്മാ
രം്ആശരാഗയ്തപ്വ
ർ്്ത്്കരം്അല്്ാ
ത്്വരം്പ്റ
ത്്ിറങ്്്ക
യം്ശജാെി
കെയ്്്ക
യം്കെ
യര്ാൽ്്മാ
തര്ശമനമ്്
ൾ്്പറയ്ന്്
കാരയ്ങ്്ൾ്്ന
ടക്്്കയ്ള്്്.
ഈകാരയ്ങ്്ൾ
നടത്്ാൻ്എണ്്
യിട്്യതത്്്ങ്്കള
ശപ്ാ്കെതപ്വർ്്ത്്ി
ക്്ാൻ്്നമ്ക്്്കഴിയ
ണം.അരിന്സം
സ്്ാനത്്ിന്തപ്ധാന
കപ്്ട്്െീഡർ്്ഷിപ്്്ശവ
ണം.രശദ്്േീയമായിട്്്ംശവണം.നമ്്്കടരശദ്്േസവ്
യംഭരണസംവിധാനങ്്ൾ്്ശൊകത്്ിന്രകന്്മാ
ത്കയാക്ന്്വിധത്്ിൽ്്േക്്മാണ.്രശദ്്േസവ്
യംഭരണസംവിധാനങ്്ൾ്്ക്്്വളകരതപ്ധാനകപ്്ട്്
കാരയ്ങ്്ൾ്്കെയ്്ാന്ണ്്്.ഇരികനകയാകക്്സം
ശയാജിപ്്ിക്്്കഎന്്രാണ്തപ്ധാനം.
ഈശരാഗംമാറിശപ്ാ്ക്ന്്ത്ശസാപ്്്ംകവള്്വം്

ഉപശയാഗിക്്്ന്്ില്കടയം്,പരസപ്രംനമ്്ൾ്്ക്
ടിശച്്ര്ന്്രിക്്്അളവ്ക്റയക്്്്ന്്രില്കടയം്
ഒകക്്ത്്കന്്യാണ.്പശക്്ഈസശദ്്േംഎല്്ാവ
രിലം്എത്്ിക്്്ന്്രിനം്ആവേയ്മായസംവിധാ
നംഒര്ക്്്ന്്രിനം്ആള്കൾ്്അത്പാെിക്്്ന്്്
കവന്്്ഉറപ്്്വര്ത്്്ന്്രിനം്നമ്ക്്്കഴിയണം.
ഇരിന്ശവണ്്ിയ്ള്്മാർ്്ഗനിർ്്ശദ്്േങ്്ൾ്്കകാട്
ക്്ൽ്്,രാനർ്്,ശപാസ്്്്ർ്്എത്്ിക്്ൽ്്,കപാത്വിട
ങ്്ളിൽ്്കവള്്ത്്ിക്്്യം്ശസാപ്്ിക്്്യം്െഭയ്ര
ഉറപ്്ാക്്ൽ,ആള്കശളാട്കമയ്്ണിശക്്റ്്്കെയ്്ാന്
ള്്കാരയ്ങ്്ൾ്്ഉറപ്്ാക്്ൽഎന്്കരല്്ാംതപ്ാധാന
മ്ള്്വയാണ.്
നമ്്്കടനാട്്ിൽ്്െഭയ്മായസശങ്്രങ്്കളഉപശയാ

ഗിക്്ാകരഎല്്ാവരം്വീടിനകത്്്അടച്്ിട്്ിര്ന്്്
നമ്്്കടക്കടയ്ള്്വകരഅപകടത്്ിന്വിട്്്കകാ
ട്ക്്്ന്്രിന്പകരംവളകരേക്്ിശയാട്ക്ടിന
മ്്്കടസശങ്്രങ്്കളകയല്്ാംശകാർ്്ത്്ിണക്്ിഇരി
കനരിരായ്ള്്യ്ദ്്ംര്പകൽ്്പ്്നകെയര്ാൽ്്ന
മ്ക്്്രീർ്്ച്്യായം്വിജയിക്്ാൻ്്കഴിയം്.

ഗര്തിദോധംശക്്മാക്്ികൊഴില്റപ്്്കൊഴിലാളികൾ
രിര്വനത്്പ്രം:മഹാത്്ാഗാ
ന്്ിശദേീയതഗ്ാമീണകോഴില്റ
പ്്്പദ്്രിതപ്വ്ത്്ിസ്്െങ്്ളി
ലം്കൊവിഡ്തപ്രിശോധതപ്വർ
ത്്നങ്്ൾഉറപ്്ാക്്ാൻസംസ്്ാ
നമിഷൻനടപടികൾഊർജിരമാ
ക്്ി.ഇരിക്്്ഭാഗമായിശത്രക്്്ദ
കെയൻ്കാമ്്യിൻഅഞ്്്െക്്ം
കോഴില്റപ്്്കോഴിൊളികൾഏ
കറ്്ട്ക്്്ം.തപ്വ്ത്്ിസ്്െങ്്ളിൽ
പാെിശക്്ണ്്ശ്െിരവ്മാർഗനിർ
ശദ്്േങ്്ൾകോഴില്റപ്്്മിഷൻന
ൽകി.
തപ്വ്ത്്ിത്ടങ്്്ന്്രിന്മ്ൻ

പം്ശേഷവം്ഇടശവളകളിലം്
നകകൾശോപ്്്ംകവളളവം്ഉപ
ശോഗിച്്്കഴ്കിവ്ത്്ിയാക്്
ണം.ഇരിനായിശോപ്്്ംനകക
ഴ്കാന്ളളകവളളവം്എല്്ാതപ്വ്

ത്്ിസ്്െങ്്ളിലം്െഭയ്മാക്്ണ
കമന്്്മിഷൻനിർശദ്്േിച്്്.
കോഴിൊളികൾവീട്്ിൽരിരി

കകഎത്്ിയാല്ടൻശോപ്്്ഉപ
ശോഗിച്്്നകകൾവ്ത്്ിയാക്്
ണം.ഏത്രരംതപ്വ്ത്്ിയാകണ
ങ്്ിലം്കോഴിൊളികൾനകയ്്്റ
കൾനിർരന്്മായം്ധരിക്്ണം.
വിയർപ്്്ത്ടയക്്്്ന്്രിന്വ്ത്്ി
യ്ളളശോർത്്്കര്രണം.ക്ടാ
കര,കോഴിൽസ്്െത്്്കോഴിൊ
ളികൾക്ട്്ംക്ടാകരഅകെംപാ
െിക്്ണം,പണിയായ്ധങ്്ൾ
നകമാറ്്ംകെയ്്ര്കരന്്്ംനിർശദ്്
േം.
പനി,ച്മ,േവ്ാസരടസംഎന്്ീ

ബ്ദ്്ിമ്ട്്്കൾഉള്്വർതപ്ാഥമിക
ആശോഗയ്ശകതദ്്്ങ്്ളിൽപരിശോ
ധനയക്്്്വിശധയമാകണം,നവറ

സ്രാധയ്ളളവയ്ക്്ിയ്മായിഇ
ടപഴശകണ്്ിവന്്കോഴിൊളികൾ
തപ്വ്ത്്ികയട്ക്്്ന്്രിൽനി
ന്്്ംമാറിനിൽക്്ണം.
ഇത്ക്ടാകര,തപ്ാശദേികസാ

ഹെരയ്മന്സരിച്്്ജില്്ാകെകറ്്്ർ
നൽക്ന്്നിർശദ്്േങ്്ളം്പാെി
ക്്ണം.ഇക്്ാരയ്ങ്്ൾഉറപ്്ാക്്്
ന്്രിന്തഗ്ാമപഞ്്ായത്്്കളികെ
കോഴില്റപ്്്പദ്്രിഎൻജിനിയ
ർമാർക്്്ംഓവർസിയർമാർക്്്ം
വികല്്ജ്എകസ്്്്്ൻഷൻഓഫിസർ
മാർക്്്ംച്മരെനൽകി.സർക്്ാ
ർആശോഗയ്സ്്ാപനങ്്ള്കടയം്
ആശോഗയ്തപ്വർത്്കര്കടയം്
ശനത്രവ്ത്്ിൽപരിശോധന,സ്
തക്ീനിങ്കയ്ാമ്്്കൾ,അവശോധ
ക്്ാസ്കൾസംഘടിപ്്ിക്്ാൻരി
ഡിഒമാകരച്മരെകപ്്ട്ത്്ി.ശത്ര

ക്്്ദകെയൻ്കാമ്്യിക്്്ശോസ്്്്
റ്കൾതപ്വ്ത്്ിയിടങ്്ളിൽപരി
ച്്്രഹ്ജനങ്്ള്കടതേ്ദ്്യിൽ
കൊണ്്്വരാനം്നിർശദ്്േിച്്്.
കോഴിൊളികൾക്്ിടയിൽശത്ര

ക്്്ദകെയൻ്കാമ്്യികനസംര
ന്്ിച്്്അവശോധംസ്ഷ്്ിക്്്ന്്
രിന്മഹാത്്ാഗാന്്ിശദേീയതഗ്ാ
മീണകോഴില്റപ്്്പദ്്രിമിഷൻ
ഡയറകറ്്്ർശോ.ദിവയ്.എസ.്അ
യ്്ർരിര്വനത്്പ്രംജില്്യികെ
കളളിക്്ാട്തഗ്ാമപഞ്്ായത്്ികെ
തപ്വ്ത്്ിസ്്െംസദ്്ർേിക്്്ക
യം്കോഴിെിടങ്്ളിൽസവ്ീകരി
ശക്്ണ്്മ്ൻകര്രല്കളം്തപ്രി
ശോധനടപടികളം്സംരന്്ിച്്്
കോഴിൊളികൾക്്്ആവേയ്മായ
ശോധവതക്്്രണംനടത്്്കയം്
കെയത്.്

േരരിമെഉത്്വത്്ിന്ആൊരപരമായെടങ്്്കൾമാതര്ം

കപാെിമനഷ്ടമായിഉത്്വസീസൺ

കകാവിഡ്കാെകത്്ശസാഷയ്ൽ്്ഓഡിറ്്ിങ്്്

നാം

ഡോ.  അ നീ ഷ ്ടി. എ സ.്
രിര്വനത്്പ്രംകമഡിക്്ൽ്്ശകാകളജ്
കമയ്്ണിറ്്ികമഡിസിൻ്്വിഭാഗം

രിര്വനത്്പ്രം:കൊവിഡ്19
ഭീരിയ്കടപശ്്ാത്്െത്്ിൽ
േരരിമെയിൽഇത്്വണ
കത്്രിര്വ്ത്്വത്്ിന്ആ
ൊരപരമായെടങ്്്കൾമാതര്ം
നടത്്ിയാൽമരികയന്്്ംരീർ
ഥാടകകരതപ്ശവേിപ്്ിശക്്ണ്്രി
കല്്ന്്്ംശദവസവ്ം ശോർഡി
ശോടം്ജില്്ാഭരണക്ടത്്ി
ശോടം്കോെീസ്ശമധാവിശോ
ടം്സർക്്ാർനിർശദേിച്്്.ഈ
മാസം29നാണ്കൊടിശയശറ്്ട്
ക്ടിേരരിമെയിൽഉത്്വം

ആരംഭിക്്്ന്്ത.്ഇരിക്്്ഭാഗ
മായി28ന്േരരിമെനടത്റ
ക്്്ം.ഏതപ്ിൽഏഴിന്പമ്്രീ
രത്്്നടക്്്ന്്ആറാട്്്െടങ്്ി
ലം്രീർ്്ഥാടകകരതപ്ശവേിപ്്ി
ക്്ില്്.
േരരിമെസ്്ിരികെയ്്്ന്്

പത്്നംരിട്്ജില്്യിൽഒമ്്ത്
ശപർക്്്കൊവിഡ1്9സ്്ിരീക
രിച്്ിട്്്ള്്രാണ.്ജില്്യിൽ235
ശപർനത്പമറിശൊൺടാകറ്്്്
െിസ്്്്ിലം്501ശപർകസക്്ൻ
ഡറിശൊൺടാകറ്്്്െിസ്്്്ിലം്ഉ

ൾകപ്്ട്്ിട്്്ള്്തം്ഇവകരശോം
ഐകോശെഷനിൽതപ്ശവേി
പ്്ിച്്ിട്്്ള്്ത്മാണ.്ഇത്മായി
രന്്കപ്്ട്്അടിയത്്രഘട്്തപ്
രിശോധതപ്വർത്്നങ്്ൾകാ
രയ്ക്്മമായിനടപ്്ിൊക്്ിവരി
കയ്മാണ.്
രാജയ്ത്്്കൊവിഡ്19ശോഗ

രാധവർധിച്്്വര്ന്്സാഹ
െരയ്ത്്ിൽരീർഥാടകകരേര
രിമെയിശെക്്്കടത്്ിവിട്ന്്
ത്ഗ്ര്രരമായതപ്രയ്ാഘാര
ങ്്ൾഉണ്്ാക്്്കമന്്്ംശോഗ

വയ്ാപര്ിവർധിക്്്ന്്രിന്കാ
രണമാക്കമന്്്ംപത്്നംരിട്്
ജില്്ാകമഡിക്്ൽഓഫിസർജി
ല്്ാകെകറ്്്ർക്്്റിശപ്്ർട്്്നൽ
കിയിര്ന്്്.ഈറിശപ്്ർട്്ിക്്്
അടിസ്്ാനത്്ിൽജില്്ാദ്ര
ത്്നിവാരണഅശോറിറ്്ികെ
യർമാൻക്ടിയായകെകറ്്്ർ
രീർഥാടകർക്്്നിയതത്്്ണം
ഏർകപ്്ട്ത്്ണകമന്്്സർക്്ാ
രിന്റിശപ്്ർട്്്നൽകിയരിക്്്
അടിസ്്ാനത്്ിൊണ്സർ
ക്്ാർനടപടി.

തീർഥാടകരെപര്വേശിപ്്ിവക്്രട്്ന്്്സർക്്ാർനിർവേശം

സംസ്്ാനകത്്എല്്ാപരീക്്കളം്മാറ്്ിവച്്്
രിര്വനത്്പ്രം:എസഎ്സഎ്ൽ
സിയം്പ്്സട്്വം്അടക്്ംസംസ്്ാ
നത്്്നിെവിൽനടന്്്കൊണ്്ിരി
ക്്്ന്്എല്്ാപരീക്്കളം്മാറ്്ിവ
യക്്്ാൻസർക്്ാർരീര്മാനിച്്്.എ
ട്്്,ഒമ്്ത,്പത്്്,പ്്സ്വൺ,പ്്സട്,്
വിഎച്്്എസഇ്പരീക്്കളം്സർവ

കൊോൊപരീക്്കള്മാണ്മാറ്്ിയ
ത.്ഇന്്കെമ്ഖയ്മതത്്്ിയ്കടഅധയ്
ക്്രയിൽശെർന്്ശോഗത്്ിൊണ്
രീര്മാനം.
ശൊവിഡ്19ഭീരിയിൽമ്ൻകര്ര

കെശന്്ണംപരീക്്കൾമാറ്്ിവ
യക്്്ാൻശകതദ്്്സർക്്ാർനിർശദേി

ച്്ിട്്്ംപരീക്്കൾത്ടര്ന്്ത്േരിയ
കല്്ന്്വിെയിര്ത്്െിക്്്അടിസ്്ാ
നത്്ിൊണ്സർക്്ാർമ്ൻനിെപാ
ട്രിര്ത്്ിയത.്സിരിഎസഇ്,ഐ
സിഎസഇ്പരീക്്കൾമാറ്്ിയിട്്്ം
എസഎ്സഎ്ൽസി,പ്്സട്്പരീക്്
കൾമാറ്്ാത്്സർക്്ാർനിെപാടി

കനരികരവിമർേനംഉയർന്്ിര്ന്്്.
സർവകൊോെപരീക്്കൾമാറ്്ണ
കമന്്യ്ജിസിനിർശദേവം്സർ
ക്്ാർശനരകത്്രള്്ിയിര്ന്്്.
8,9ക്്ാസ്കളികെപരീക്്കൾപ്

ർണമായിഒഴിവാക്്ി.ശേഷിക്്്ന്്
പരീക്്കൾഎശപ്്ൾനടത്്ണകമ

ന്്്പിന്്ീട്െർച്്കെയത്്രീര്മാനി
ക്്്ം.എസഎ്സഎ്ൽസിക്്്മ്ന്്്ം
പ്്സ്വണ്്ിനം്പ്്സ്ട്വിനം്നാലം്
പരീക്്കളാണ്രീരാന്ള്്ത.്രീര്
മാനംവന്്ശോകടഒര്സർവകൊ
ോെയം്ഇന്്കെഉച്്യക്്്്ശേഷംപ
രീക്്കൾനടത്്ിയില്്.എന്്ാൽരീ

ര്മാനംനവകിയത്ബ്ദ്്ിമ്ട്്്ണ്്ാ
ക്്ികയന്്നിെപാടാണ്വിദയ്ാർഥിക
ള്ശടത.്ശൊകളജികെത്്ിയശപ്്ഴാ
ണ്പരീക്്മാറ്്ിയവിവരംഅറിയ്
ന്്കരന്്്ംഇത്ശനരകത്്രീര്മാ
നിക്്ാമായിര്കന്്ന്്്ംവിദയ്ാർഥിക
ൾപറയ്ന്്്.

കകഎസആ്ർടിസിബംരള്ര്
സർവീസ്കൾറദ്്ാക്്ി
രിര്വനത്്പ്രം:ശൊവിഡ്ഭീരി
യ്കടപശ്്ാത്്െത്്ിൽശകരള
ത്്ിൽനിന്്്ള്്രംഗള്ര്സർ
വീസ്കൾകകഎസആ്ർടിസിരാ
തക്ാെികമായിറദ്്ാക്്ി.കർണാട
ക,രമിഴന്ാട്അരിർത്്ികളികെ
നിയതത്്്ണംമ്െമാണ്രീര്മാ
നം.ശകരളത്്ിൽക്ട്രൽശപരി
ൽശോഗംസ്്ിരീകരിച്്ശോകടഇ
ര്സംസ്്ാനങ്്ളം്അരിർത്്ി
യിൽകർേനനിയതത്്്ണമാണ്
ഏർകപ്്ട്ത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്
ശകരളത്്ിശെക്്്ള്്രസ്സർ

വീസ്കൾനിർത്്ൊക്്ിയരി
ശോകടാപ്്ംപച്്ക്്റികൾ,പാൽ,
മറ്്്അവേയ്വസത്്ക്്ൾഎന്്ി
വയ്മായിവര്ന്്വാഹനങ്്ൾ
നത്ഡവർമാകരപരിശോധിച്്ശേ
ഷംമാതര്ശമകടത്്ിവിട്ന്്്ള്്്.

ഇശോകടഅത്്ർസംസ്്ാനസർ
വീസ്കൾക്്്ശൊർപ്്ശറഷനം്
നിയതത്്്ണംഏർകപ്്ട്ത്്്കയാ
യിര്ന്്്.
അയൽസംസ്്ാനങ്്ളിൽനി

യതത്്്ണംേക്്മാക്്ിയശോകടമ
റ്്്റ്ട്്്കളിലം്സർവീസ്കൾക്
റയാനാണ്സാധയ്ര.കർ്്േനപരി
ശോധനയം്നിയതത്്്ണവം്വന്്
ശോകടവാളയാറിൽ്്ഉൾകപ്്കടയ്
ള്്കെകശ്ോസ്്്്്കളിലം്വാഹന
ങ്്ള്കടനീണ്്നിരയാണ.്എന്്ാ
ൽ്്രമിഴന്ാട്അരിർത്്ിഅട
യക്്്ികല്്ന്്്അവര്കടെീഫ്കസ
തക്ട്്റിവയ്ക്്മാക്്ികയന്്്മ്ഖയ്മ
തത്്്ിപിണറായിവിജയൻപറ
ഞ്്്.പരിശോധനാനടപടികൾ
േക്്മാക്്്കമാതര്ശമയ്ള്്്കവ
ന്്്ംമ്ഖയ്മതത്്്ിപറഞ്്ിട്്്ണ്്്.

അഞ്്്വിദേശികൾക്്്
കൊദോണ,കൊച്്ിയിൽജാഗര്ത
കൊച്്ി:കളമശേരികമഡിക്്ൽശൊകളജ്ആശ്പതര്ിയിൽനിരീ
ക്്ണത്്ിൽകഴിയ്ന്്അഞ്്്തര്ിട്്ീഷ്പൗരൻമാർക്്്ക്ടി
ശൊവിഡ-്19സ്്ിരീകരിച്്ശോകടആശോഗയ്വക്പ്്്അരീവജാ
തഗ്രയിൽ.17അംഗവിശോദസഞ്്ാരസംഘത്്ിൽകപ്്ട്്വരാണ്
ഇവർ.സംഘത്്ികെഒരാൾക്്്ശനരകത്്ശൊവിഡ്സ്്ിരീകരി
ച്്ിര്ന്്്.11ശപര്കടഫെംകനഗറ്്ീവാണ.്ജില്്യ്കടച്മരെയ്
ള്്മതത്്്ിവി.എസ.്സ്നിൽക്മാറാണ്അഞ്്്ശപർക്ടിശൊ
വിഡ്രാധിരരാകണന്്വിവരംവാർത്്ാസശമ്്ളനത്്ിൽകവ
ളികപ്്ട്ത്്ിയത.്
ഒര്സത്ര്ീയടക്്മ്ള്്ശോഗരാധിരകരല്്ാം60-85വയസിനിട

യിൽതപ്ായമ്ള്്വരാണ.്അഞ്്്ശപരം്കവ്ാറന്്്നിൽകഴിയ്
ന്്രിനാൽസ്്ിരിനിയതത്്്ണവിശധയമാകണന്്്മതത്്്ിഅറിയി
ച്്്.മ്ന്്ാർടീകൗണ്്ിറിശോർട്്ിൽനിന്്്പ്റത്്്കടന്്്രാജയ്ം
വിടാൻതേ്മിച്്ഇവകരകനട്മ്്ാശേരിവിമാനത്്ാവളത്്ിൽരട
ഞ്്്വച്്്ആശ്പതര്ിയിശെക്്്മാറ്്്കയായിര്ന്്്.ഇവർസഞ്്രി
ച്്വഴികളം്രാമസസ്്െവം്മറ്്്ംഅശന്വഷിച്്്കൊണ്്ിരിക്്്
കയാണ.്ഇവര്കടറ്ട്്്മാപ്്്രയാറാക്്്ം.

 ്  

എറണാകുളംലകഎസആ്ർടിസിബസ്സുുുുാൻഡിൽനിനുുുംഎയർറോർടുുിറെകുു്റോകാലനതുുിയജർമൻസവുറദശിലയലൊറോണ
വവറസ്പരിറോധകൾകുുായിലോെീസംുആറോഗയുവകുപുുുംകുടുുിലകുുണുുുറോയറപുുൾ.മനുലെലുുി

സംസുുാനതുുുലൊറോണവവറസ്ബാധവയുാപകമാകുനുുപശുുാതുു
െതുുിൽ തിരുവനനുുപുരം പാളയതുു് റോഡരികിൽ യാപതുകുുാർകുു്
വകകഴുകാൻസുുാപിചുുിരികുുുനുുറപുബകു്ുദിലചയിൻകിറോസക്.ു

തിരുവനനുുപുരംപാളയംജുമാമസജ്ിദിൽഇനുുലെനടനുുലവളുുിയാഴചുനമസക്ാരതുുിൽമാസക്ുധരിചു്ുപപുാർഥികുുുനുുവർ.



വിയോഗം

സി.എചു്ു.കോയതുു
ഞപരാബമ്്്: പാഞലരി വെ
ക്്്ംമ്്ാട് നചറ്വക്്ര
ൈി.എച്്്.നോയത്്(73)
അന്്രിച്്്. ഭാരയ്: ഫാ
ത്്ിമ.മക്്ൾ്്:ൈി.എച്്്.
ഷാജി (ഖത്്ർ്്, യ്ത്്്
ഞോൺ്്ബഗ്ൈ് ഞപരാബമ്്്
ഞ്ല്ക്്് മ്ൻ്് സവൈ്
ബപ്ൈിഡന്്്്) ൈി.എച്്്.
ഷാെവാൈ് (രിൈിെ
ൈ)്.മര്മക്്ൾ്്:ൈഹീറ,
ൈൗേഅരയാക്്്ൽ്്.ൈ
ഞോേരങ്്ൾ്്: ൈി.എച്്്.
ക്ഞ്്മ്്ദ,് ഫാത്്ിമ
(കായണ്്),ൈി.എച്്്.മ്
ൈ(റിട്്.ആഞോഗയ്വക്
പ്്്),ൈി.എച്്്.ഹമീദ്(റിട്്.
ചങ്്ഞോത്്് ൈർ്്വ്്ീൈ്
ൈഹകരണരാങ്്്), െ
രീൈ(പാഞലരി),ൈി.എ
ച്്്.കാൈിം,പഞരതരായ
ൈി.എച്്്.അബ്്്ള്്(എ
ൻ്്ജിഒ അഞോൈിഞയ
ഷൻ്്മ്ൻ്്ഞെതാവ)്,ക്
ഞ്്ാമി(ഒതഞോത്്്).

ചനദുുുമതി
ത്ശ്ർ:രിന്്കിഴ്ത്്ാ
ണി നവട്്ിയാട്്ിൽ പഞര
തൊയനോച്്്രാമനന്്്
ഭാരയ്ചബദ്്്മതി(83)അ
ന്്രിച്്്.ൈംൈക്ാരംെ
െത്്ി. മക്്ൾ:അെിര്
ദ്്ൻ,ൈജീവൻ(രഹറി
ൻ),രജെി,ലത,ഷാജി,
ൈമ്ിത,രിജ് (രഹറി
ൻ). മര്മക്്ൾ:ൈോെ
ദ്്ൻ, അജയൻ, സ്ഭാ
ഷ,്േിവേങ്്രൻ,നഷർ
ളിഅെിര്ദ്്ൻ, ഫിജി
ൈജീവൻ,ൈമ്ീതരിജ.്

ജനുഗസി
ക്ന്്ംക്ളം: നചറ്ക്
ന്്് ഞോഡിൽ പഞരത
ൊയ  പ്ലിഞ്ക്ട്്ിൽ
ഞോൈഫ്കത്്ൊര്നെ
ഭാരയ്ഞബ്ഗയൈ്ി(86)അ
ന്്രിച്്്. അകതിയ്ർ
ഡിവിഎം എൽപി
ൈക്്ൾബപ്ധാെഅധയ്ാ
പികയായിര്ന്്്. ൈം
ൈക്ാരംഇന്്്രാവിനല
10ന്ആർത്്ാറ്്്നൈന്്്്
ഞമരീൈ് ഒർത്്ഞോ
കൈ്്പള്്ി നൈമിഞത്്
രിയിൽ. മക്്ൾ: നഹല
െി,ഞഷർളി(റിട്്.അധയ്ാ
പികഎയ്പിൈക്്ൾ,
വളാഞച്്രി)അജി(അ
ധയ്ാപകൻരഥെിനൈ
ന്്്് ഞോൺൈ് ഹയർ
നൈക്്ൻഡറിൈക്്ൾ,
ക്ന്്ംക്ളം). മര്മക്്
ൾ: ഗീവർ (ഞൊലത്്്
ഞോർനവൽൈ,്ക്ന്്ം
ക്ളം),ഷീെ(അധയ്ാപി
കഎംനജഡിഎൽപി
ൈക്്ൾ ക്ന്്ംക്ളം),
പഞരതൊയഞജക്്ബ.്

രാധാകുഷണ്ൻ
ത്ശ്ർ: ൈിപിഐ ഞെ
താവം് മ്ൻ എംഎൽ
എയം്ആയിര്ന്് ഇ. 
ഞോപാലക്ഷണ് ഞമ
ഞൊനന്്്മകൻപ്ഞത്്
ൾനെമ്്ിൾഞോഡ്ഞോ
ഹിണിയിൽവളപ്്ിൽരാ
ധാക്ഷണ്ൻ (55) അ
ന്്രിച്്്.ൈംൈക്ാരംപി
ന്്ീട.് മാതാവ:് ഞോ.വി
ൈരൈവ്തി,ആഞോഗയ്വ
ക്പ്്്റിട്്.അഡീഷണൽ
ഡയറകറ്്്ർ. ഭാരയ്: രി
ന്്്. ൈഞോേരങ്്ൾ:
ഞോ.രവീബദ്്്ൻ(യ്നക),
ഞോ. ഞഹമലത വാസ്
ഞേവപണിക്്ർ (പണി
ഞക്്ഴ്ൈ്ഞോൈപ്ിറ്്ൽ,
നോട്ങ്്ല്്്ർ), രാഞജ
ബദ്്്ൻ(എറണാക്ളം).

രെനിസതീഷ്
ഇരിങ്്ാലക്്്െ: ഞവള്
ക്്ര ബഗ്ാമപച്്ായത്്്
രട്്ാംവാർഡ്നമമ്്ർര
ജെി ൈതീഷ് അന്്രി
ച്്്. ഞോമ്്ാറ പത്്ാഴ
ക്്ാട്്ിൽൈതീഷിനന്്്ഭാ
രയ്യാണ.് ഏനറ ൊളാ
യിഅസ്ഖരാധിതയാ
യിര്ന്്്.മക്്ൾ:ൈാരം
ഗ,്ൈരിഗ.

കെ.ൈി.പീലിജപുുസ്
തിര്വല്്: െിരണം വെ
ക്്്ംഭാഗം നോച്്്പ്ര
യക്്്ൽ നക.വി. പീലി
ഞപ്്ൈ്(ഞരരി-87)അ
ന്്രിച്്്.ൈംൈക്ാരംഇ
ന്്്രാവിനല11.30ന്തല
വെിപെിഞ്്ാഞറക്്രമാ
ർഞത്്മ്്ാപള്്ിനൈമി
ഞത്്രിയിൽ.മക്്ൾ:ൈ
ണ്്ി,ലിൈി,പഞരതൊയ
ഞോളി. മര്മക്്ൾ: ലി
ൈി,നരക്്ി,രാജ.്

സുമ
പറവ്ർ:ചാത്്ൊട്വാ
െപ്്റമ്്ിൽപഞരതൊയ
ബപ്ഭ്ക്മാറിനന്്് ഭാരയ്
സ്മ (57) അന്്രിച്്്.
ൈംൈക്ാരംെെത്്ി. മ
കൾ:ക്ഷണ്ബപ്ിയ.

ശശിധരൻനായർ
മലയിൻകീഴ:്മലയംകാ
വെിവിളവീട്്ിൽേേിധ
രൻൊയർ(60)അന്്രി
ച്്്.മാതാവ:്രാജമ്്.ഭാ
രയ്:രമണി.മക്്ൾ:അർ
ജ്ൻ,അന.്മര്മകൻ:
ബപ്േീപ.്

ജോസഫു
ഞചർ്്ത്്ല: തണ്്ീർ്്മ്
ക്്ം ബഗ്ാമപച്്ായത്്്
ഏഴാം വാർ്്ഡ് വെഞക്്
ച്്ിറ (െട്വിഞലവീട)്
ഞോൈഫ(്അപ്്ച്്ൻ്്-69)
അന്്രിച്്്.ൈംൈ്കാരം
ഇന്്്രാവിനല9.30ന്ത
ണ്്ീർ്്മ്ക്്ം തിര്രക്്
ഞേവാലയനൈമിഞത്്രി
യിൽ്്.ഭാരയ്:ഞബ്തൈയ്ാമ്്,
സതക്്ാട്്്ഞശ്്രി നോ
ഞല്്ഴത്്്ക്ടം്രാംഗം.
മക്്ൾ്്:ൈിഞോ,ൈീജ.മ
ര്മക്്ൾ്്: ഞോഞോൾ്്, മ
ന്(ആർ്്മി).

കെ.കെ.ജോസഫു
നോച്്ി: ഞൊപ്്്ംപ്്െി
ഞോഞന്്ത്്്ഹൗൈിൽ
നക.നജ. ഞോൈഫ് (56)
അന്്രിച്്്.പഞരതൊയ
ഞജക്്രിനന്്്യം് ഞമരി
യ്നെയം് മകൊണ.്
ൈംൈക്ാരംെെത്്ി.ഭാ
രയ്:ഞോൈിലിഞോൈഫ.്

ശശിധരൻ
ഞപരാബമ്്്: വാലയ്ഞ്ക്ട്
വാഞോത്്് േേിധരൻ്്
(66)അന്്രിച്്്.പഞരത
ൊയ വെനക്് കക്്ാട്്്
ക്ഷണ്ൻ്്ക്ട്്ിമാസ്്്്ര്
ഞെയം് കാർ്്ത്്്യായെി
അമ്്യ്ഞെയം് മകൊ
ണ.്ഭാരയ്:പത്്ജ. മക്്
ൾ്്:അഭിലാഷ,്ആതിര.
ൈഞോേരങ്്ൾ്്:രമണി
(ഇരിങ്്ൽ്്), രവീബദ്്്ൻ്്
(മ്യിഞപ്്ത്്്),ബപ്ൈന്്
(ഞോഴിഞ്ക്ട)്, വിജയ
(ഇരിങ്്ൽ്്).

കൊചുുുജനുതസയു
ഞോയിവിള: ലാംഞഡയി
ൽപഞരതൊയജ്്ാെ
പ്്്വിനന്്് ഭാരയ്നോച്്്
ഞബ്തൈയ്ാ (85) അന്്രി
ച്്്. മക്്ൾ: സ്േീലൻ,
ഞമരി,പഞരതയായലില്്ി.
മര്മക്്ൾ:ോൈൻ,അ
ൽഞോൺൈ,ആന്്്ണി.

വലലബീൈി
പത്്ൊപ്രം:െട്ക്്്
ന്്് സലലാ മൻൈിൽ
പഞരതൊയ സബ്ഡവർ
നൊെി തങ്്ത്്ിനന്്് ഭാ
രയ്സലലരീവി(84)അ
ന്്രിച്്്.കരറെക്്ംെെ
ത്്ി.മക്്ൾ:െൈീമ,ഫാ
മില, ബപ്ൈീെ. മര്മക്്
ൾ:ഹമീദ,്രാജൻറാവ്
ത്്ർ,അജിംഖാൻ.

െി.മാധൈൻപിളുു
പത്്ൊപ്രം:ഞചകംമി
െിൈേെത്്ിൽജി. മാ
ധവൻപിള്്(85)അന്്
രിച്്്.ഭാരയ്:ൈഞോജിെി
യമ്്. മക്്ൾ: ജയക്മാ
ർ,വിെയക്മാർ,ൈൗമി
െി. മര്മക്്ൾ: ജയബേ്ീ
(അധയ്ാപിക, ഗവ. എ
ച്്്എൈഎ്ൈ്പ്െല്ർ),
ഞോ.േയ്ാമ,രി.സ്ഞര
ഷ്ക്മാർ.

സെീവു
ചവറനതക്്്ംഭാഗം:വെ
ക്്്ംഭാഗംകന്്ിഞമൽപ
ഞരതൊയ ൊണപ്്നന്്്
യം്ൈാവിബത്ിയ്നെയം്
മകൻൈജീവ്(48)അന്്
രിച്്്.ഭാരയ്:ലീല.മക്്ൾ:
അഭിജിത,്അഭിമെയ്.്

കൊചുുൗജസഫു
മാള: നൊയ്് സകതാര
ൻഅഞബ്പമിനന്്് മകൻ
നോച്്ൗഞൈഫ്(90)അ
ന്്രിച്്്.ൈംൈക്ാരംെ
െത്്ി. മക്്ൾ: രാബ,്
ഞഷർളി, ഞൊൾ, വിത്്
ൻ,ലീെ. മര്മക്്ൾ: മി
െി, ഞൊമൈ,് മിെി, ജാ
ലി,വർഗീൈ.്

സരസവുതിയമുു
ചവറ:പന്്െഞോലംൈ
രൈവ്തിഭവെത്്ിൽറി
ട്്.പിഡബ്്്യ്ഡിഉഞേ്ോഗ
സ്്ൻ പത്്ൊഭപിള്്
യ്നെഭാരയ്ൈരൈവ്തിയ
മ്്അന്്രിച്്്.മക്്ൾ:ര
ഘ്ൊഥപിള്്,ക്ഷണ്
ക്മാർ,അഞോകക്മാ
ർ, ഞോപക്മാർ. മര്മ
ക്്ൾ:ഗീതാക്മാരി,രമാ
ഞേവി,സഷലജ,രജെി.

എഫ.ുഎം.മാനുൈൽ
നോല്്ം: എറണാക്ളം
നൈന്്്് ആൽരർട്്്ൈ്
ഞോനളജ് മാത്്്ൈ് ഡി
പ്്ാർട്്്നമന്്്്റിട്്.ബപ്ഫൈർ
ഞൊപ്്ിൽകെവ് രഞഥൽ
വീട്്ിൽഎഫ.്എം.മാന്വ
ൽ(72)അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:
ബപ്ൈിൽഡനഫർണാട്്
ൈ.് (റിട്്. അധയ്ാപിക,
നൈന്്്് അഞോഷയ്ൈ്
സഹൈക്്ൾ, നോല്്ം).
മക്്ൾ:നെഡിമിക്മാന്
വൽ(മാനെജർ,അലഹ
രാദ് രാങ്്് പത്്െം
ത്്ിട്്),അഡ്ലിൻെീെമാ
ന്വൽ(അൈി.ബപ്ഫൈ
ർ,പാരിപ്്ള്്ി നമഡിക്്
ൽഞോനളജ)്.മര്മക്്ൾ:
െീത്ഞയശ്ോൈ്(യ്ന്
ൈ് ഞോനളജ് ഒഫ്എൻ
ജിെീയറിങ,്നോല്്ം),നറ
കൈ്് ഞൊമൈ് (ഐരി
എൈ,്നെകഞ്ൊപാർക്്്,
തിര്വെന്്പ്രം).

ജൈലുകുുുടുുിനായർ
വെക്്ാഞച്്രി: തയ്്്ർ
ചിങ്്പ്രത്്് കളത്്ി
ൽകാളിയമ്്യ്നെമക
ൻ ഞവല്ക്്്ട്്ി ൊയർ
(75) അന്്രിച്്്. ോ
ൈത്ാംപാട്്് കലാകാര
ൊയിര്ന്്്.ഭാരയ്:ഭവാ
െി.മക്്ൾ:ലത,സ്ധ,
സ്മ.മര്മക്്ൾ:മണിക
ണഠ്ൻ,ക്ട്്ൻ,ലതീഷ.്

തങുുമുുയമുു
ഡീൈന്്്്ജംക്ഷൻ:ഡീ
ൈന്്്്മ്ക്്്ബപ്കാശ്മദ്്ി
രത്്ിൽ പഞരതൊയ
അപ്്്ക്്്ട്്ൻ പിള്്യ്
നെഭാരയ്തങ്്മ്്യമ്്(84)
അന്്രിച്്്. മക്്ൾ: ബപ്
കാശ്(ബപ്ോന്്ിഇൻഡ
ൈബ്െ്ീൈ്മ്ഖത്്ല),വൈ
ന്്ക്മാരി,രമണി,രാ
ബ,് സ്ക്(ത്ഞ്ക്വി
ൽവട്്ം ബഗ്ാമ പച്്ായ
ത്്്മ്ൻബപ്ൈിഡന്്്്).മ
ര്മക്്ൾ:അമ്ത, രവീ
ബദ്്്ൻപിള്്,അജിതക്
മാരി,ധെയ്(കണ്്െല്്്ർ
റ്റൽൈർവീൈ്ൈഹക
രണരാങ്്്).

ജോപിനാഥു
അച്്ാലം്മ്ട:്ചിറ്്യം
ഞൈവാൈേെത്്ിൽ റി
ട്്. എഇഒ ഞോപിൊഥ്
(85)അന്്രിച്്്. ഭാരയ്:
പഞരതയായ െിർമലാ
ഞേവി.മക്്ൾ:ൈലീംരാ
ജ്(അധയ്ാപകൻ,ൈഫ
യർ ഞോച്്ിങ് നൈന്്്ർ
തിര്വെന്്പ്രം), ൈ
യിെിറാണി(അധയ്ാപി
ക, ചിന്്യാ മിഷൻ
ൈക്്ൾ,ത്ശ്ർ).മര്മ
ക്്ൾ:ൈവ്പെ്,ആെദ്്്
(റരർ എൻജിെീയറി
ങ,്ത്ശ്ർ).

ലിലുുിജോമസ്
വെക്്ാഞച്്രി:പ്ല്്ാെി
ക്്ാട്ചിറ്്ിലപ്്ിള്്ിപഞര
തൊയ ഞൊമൈിനന്്്
(റിട്്.ഡിഇഒ)ഭാരയ്ലി
ല്്ി ഞൊമൈ് (89)അന്്
രിച്്്. ൈംൈക്ാരം െെ
ത്്ി. മക്്ൾ: ഞൊമൈ,്
ഞോണി ചിറ്്ിലപ്്ിള്്ി
(ഞകരളഞോൺബഗ്ൈ്െി
ഞോജകമണ്്ലംബപ്ൈി
ഡന്്്്, പയൈ,് ഞോൈി,
ഞൊളി.മര്മക്്ൾ:ഞോ.
രാജമ്്, ഫിഞോ, ലാലി,
പൗഞോൈ,്നമറീെ.

കുമാരൻ
നോട്ങ്്ല്്്ർ: പ്ല്്്റ്്്
െീലക്്ംപാറയിൽഎെ
ത്്ിപ്്റമ്്ിൽക്മാരൻ
(73) അന്്രിച്്്. ൈം
ൈക്ാരംെെത്്ി.ഭാരയ്:
സ്ധ.മക്്ൾ:തമ്്ി,ഷി
ജീബദ്്്ൻ (അബ്ോരി),
പഞരതയായസഷല. മ
ര്മക്്ൾ: ൈജിഞോൾ,
ൈജിത,പഞരതൊയ ഹ
രിോൈൻ.

കെ.കെ.ജോപാലൻ
തിര്വല്്:കെബപ്മാന്്ാർ
ഐക്്രത്്റയിൽനക.
നക. ഞോപാലൻ (85)
അന്്രിച്്്.ൈംൈക്ാരം
ഇന്്്രാവിനല11ന്വീട്്്
വളപ്്ിൽ. ഭാരയ്: ൈഞോ
ജിെി.മക്്ൾ:നോച്്്ക്
ട്്ൻ,രമ,ഷാജി,ബപ്േന്്
ൻ, രമണി. മര്മക്്ൾ:
െിർമ്്ല, രജെി, രാഞജ
ബദ്്്ൻ,പഞരതരായ ഞോ
പാലക്ഷണ്ൻ, സ്ഭാ
ഷിണി.

പി.സി.ചാജകുു
സ്്ീവാപ്രം: ഞൊട്്ഞക്്
രിൽ പി.ൈി. ചാഞ്ക്
(94) അന്്രിച്്്. ൈം
ൈക്ാരംഇന്്്രാവിനല
9ന്സ്്ീവാപ്രംമാർസ്്ീ
വാ പള്്ിയിൽ. മക്്ൾ:
പഞരതൊയപി.ൈി.ഞോ
യി, ഞോർജ് ചാഞ്ക്
(അഡവ്,യ്എൈഎ്),ക്
ഞ്്മ്്(കണ്്്ർ),ലീലാ
മ്് (നവച്്്ർ),ഞോമിചാ
ഞ്ക്(നഡപയ്്ട്്ിഡയറ
കറ്്്ർഡിആർഡിതിര്
വെന്്പ്രം). മര്മക്്
ൾ: ലീൊമ്് (ക്റ്വില
ങ്്ാട)്, ോന്് (യ്എ
ൈഎ്),പാപ്്ച്്ൻ(കണ്്്
ർ), ചാട്്ിക്ഞ്്് (നവ
ച്്്ർ),നഡയൈ്ി(ഒല്്്ർ).

ജോമൻപിളുു
നോല്്ം:ഡീൈന്്്് ജംക്
ഷൻ നവട്്ിലത്്ാഴം ക
ഞോട്്്വെക്്തിൽഞോമ
ൻപിള്് (70) അന്്രി
ച്്്.ഭാരയ്:ഇദ്്ിര.മക്്ൾ:
ഉണ്്ി, പഞരതയായ ര
ഞജ്.് മര്മകൾ: എം. 
അഹലയ്.

ജദൈെി
ചിറക്്രത്്ാഴം: ഇെവ
ട്്ംയ്എൈ് ലാൻഡിൽ
(രാജഭവൻ)രാഞജബദ്്്ൻ
പിള്്യ്നെ ഭാരയ് ഞേവ
കി(80)അന്്രിച്്്.മക
ൻ: ഉണ്്ിക്ഷണ്ക്്്റ്
പ്്്.മര്മകൾ:സ്ധർമ്്
ണിയമ്്.

ഏലിയാമുു
ക്മ്്ളന്്ാെം: കാവിൽ
(ഞമബപ്ത്്്) പി.എം.
സൈമണിനന്്് ഭാരയ്ഏ
ലിയാമ്് (ക്ഞ്്മ്്–89)
അന്്രിച്്്.പഞരതകാെം
തണ്ങ്്്ംപതിക്്ൽക്
ടം്രാംഗമാണ.് മക്്ൾ:
ൈണ്്ി,െിർമല,ൈാബ.്

തങുുമുു
കെമ്്ൊട:്ഐവർകാല
പെിഞ്്ാറ്്ക്്രവെക്്്
നെെിയത്്് കിഴഞക്്തി
ൽ പഞരതൊയ സവ. 
ഞോർജിനന്്്ഭാരയ്തങ്്മ്്
(85)അന്്രിച്്്.പഞരത
ഏൊത്്്പാലവിളയിൽ
ക്ടം്രാംഗമാണ.്മക്്
ൾ: ഓമെ, ഞമരിക്്്ട്്ി,
ഞോൈ,്രാബ.്മര്മക്്
ൾ:നോച്്്മ്്ൻ,ക്ഞ്്്
ഞോൻ,ലത,അന്്മ്്.

മാധൈി
നചറ്വത്്്ർ: കണ്്
സങ്് നൊള്്യിനല പ
ഞരതൊയഭണ്്ാരപ്്്ര
യിൽ ക്ഞ്്ിരാമനന്്്
ഭാരയ് ഞവങ്്ാെി മാധവി
(89)അന്്രിച്്്.മക്്ൾ:
കണ്്സങ്് ക്ഷണ്ൻ
(നകഇഡബ്്്യ്എൈ്എ
നചറ്വത്്്ർ യ്ണിറ്്്
രക്്ാധികാരി),ൈരൈവ്
തി(റിട്്.ജ്െിയർസ്ബപ്
ട്്്, നോൈദ്്ർഗ് മജി
ൈഞ്ബ്െറ്്് ഞോെതി), ഞവ
ണ്ഞോപാലൻ(റിട്്.അ
ൈിസ്്്്ന്്്്എൻജിെീയർ,
നൊത്മരാമത്്് വക്
പ്്്),രവീബദ്്്ൻ(നചയർമാ
ൻ,കാൈർഞോട്ഓഞട്്
ഞോട്്ീവ്ക്്സ്്്്ർ),മധ്സ്
േെൻ (ൈന്പഡിൈ് ഇ
ന്്്ീരിഞയഴൈ്് ഞോഴി
ഞ്ക്ട)്, ഞരഖ. മര്മക്്
ൾ:ബേ്ീജ,നക.ചബദ്്്ഞേഖ
രൻ (റിട്്.ഡപയ്്ട്്ികല
കറ്്്ർ), ജയസ്ധ (അ
ധയ്ാപിക,കാരിയിൽഎ
എൽപിൈക്്ൾ),ബപ്ിയ
ഞോൾ(കമ്്്യ്ണിറ്്ികൗ
ൈിലിർ,ക്ടം്രബേ്ീ മി
ഷൻ), ഞോ.ഞോത്്്യെ
(ചീഫ്നമഡിക്്ൽഓഫി
ൈർ, ഞോമിഞോപ്്തി
ത്ശ്ർ),വത്്ൻ (ൈർ
വീൈ്എൻജിെീയർനമ
ക്്ാെിക്്ൽ). ൈഞോേ
രങ്്ൾ:കണ്്സങ്്ഞോ
വിദ്്ൻ,ജാെകി,പത്്ാ
ക്്ി(റിട്്. ബപ്ധാൊധയ്ാ
പിക എഎൽപി ൈക്്
ൾ കാരിയിൽ), പഞരത
ൊയനക.രാഘവൻ(റി
ട്്. ബപ്ധാൊധയ്ാപകൻ,
ഗവ. നവൽനഫയർ യ്
പിൈക്്ൾനചറ്വത്്്
ർ),െദ്്ിെി.

ചിനുുമുു
തണ്്ിഞ്ത്ട:് ക്ത്്ി
ഞെത്്് വീട്്ിൽ പാപ്്ച്്
നന്്്ഭാരയ്ചിന്്മ്് (80)
അന്്രിച്്്.

എസ.്മണി
ഉള്്്ർ: െീരാഴി നലയി
ൻനവറ്തിഞ്ക്ട്വീട്്ി
ൽഎൈ.്മണി(71)അ
ന്്രിച്്്.ഭാരയ്:എ.നക.ജ
യക്മാരി. മക്്ൾ:എം. 
ജയബപ്കാശ,്എം.ജയേ
ങ്്ർ,എം.ജയലക്്്മി.മ
ര്മകൾ: സഹഡി പ്
ഷക്്്രൻ.

മാലതി
ഞചർത്്ല: ഞചന്്ം പ
ള്്ിപ്്്റംബഗ്ാമപച്്ായ
ത്്്പതിമ്ന്്ാംവാർഡ്
തിര്െല്്്ർ ആതിരയി
ൽ പഞരതൊയ െി.നക.
രാമനന്്് ഭാരയ് മാലതി
(86) അന്്രിച്്്. ൈം
ൈക്ാരം െെത്്ി. മക്്
ൾ:രാബ,്ഇന്്്,രിന്്്.
മര്മക്്ൾ: ഞോഭ, രഞമ
േൻ,അജയക്മാർ.

ജോയു
ഏഴംക്ളം: നൊട്വ
ക്്ാട്പ്ത്്ൻവിള വെ
ഞക്്തിൽ ഞോയ് (70)
അന്്രിച്്്. ഭാരയ്: ഞമരി
ക്്്ട്്ി. മക്്ൾ: ജിന്്ി
ഞോയ,്ജിൻൈിഞോയ.്
മര്മക്്ൾ:രിജ,്ജിഷ.

കെ.സി.എനബുഹാം
ഇരവിഞപര്ർ: സക
ഞൊലിൽനക.ൈി.എബര്
ഹാം (ക്ഞ്്വറാച്്ൻ-
90) ഞല്്റിഡയിൽഅ
ന്്രിച്്്.ഭാരയ്:എര്ത്്ി
പ്്ാട്്്ചാച്്ിക്്്ട്്ി.മക്്ൾ:
ൈജി(െഞബ്ൈത്്്ആബേ്
മം, ഓതറ), ഷീല, നജ
ൈി,സ്ജ(യ്എൈ)്.മ
ര്മക്്ൾ: റാന്്ി താഴ
ത്്് വലിയപറമ്്ിൽ ജ
യിംൈ,്ഞൊട്്ഭാഗംപാെീ
ക്്ൽഞജക്്ബ,്മഴ്ക്്ീ
ർ ഞമപ്്ള്്ിൽ ഷാജൻ
(യ്എൈ)്,രിന്്്.

ശശിധരൻ
അയിര്ർ: പ്തിയത്്്
േേിവില്്യിൽേേിധര
ൻ(67)അന്്രിച്്്.ൈം
ൈ്കാരംെെത്്ി.ഭാരയ്:
ജയ.മക്്ൾ:അഞജ്ലി
വിെീത,്അർജ്ൻേേി
ധരൻ.മര്മകൻ:വിെീ
ത.്

ലകു്ുമികുുുടുുിയമുു
ഉളവ്ക്്ാട:്പ്ല്്ംപള്്ി
ൽപ്തിയവീട്്ിൽപഞര
തൊയ മാധവൻ കർ
ത്്ായ്നെഭാരയ്ലക്്്മി
ക്്്ട്്ിയമ്്(85)അന്്രി
ച്്്.ൈംൈക്ാരംെെത്്ി.
മക്്ൾ: അമ്്ിണിയമ്്,
ര്ഗ്്ിണിയമ്്.മര്മക്്
ൾ:രാധാക്ഷണ്പിള്്,
ചബദ്്്ഞേഖരൻൊയർ.

പീതാംബരൻ
അട്ർ:നപരിങ്്ൊട്മ്
ളമ്ട്്ിൽ പീതാംരരൻ
(75)അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:പ
ഞരതയായഞോഹിണി.മ
കൻ:ബപ്ൈന്്ൻ.മര്മക
ൾ:രിന്്്.

സി.പി.സജോെിനി
ക്രിശ്മ്ട്്ം: ഒറ്്പ്്ാക്്
ൽ ൈി.പി. ൈഞോജിെി
(70)അന്്രിച്്്.മക്്ൾ:
സ്ഞരഷ,് സ്ജ, സ്ഭാ
ഷ.്മര്മക്്ൾ:സ്ജാത,
രാഞജബദ്്്ൻ,അെില.

സാംചാജകുു
ക്ളത്്്ർ: പീലിയാെി
ക്്ൽമഠത്്്ംമ്റിയിൽ
ൈാം ചാഞ്ക് (69)അ
ന്്രിച്്്.ഭാരയ്:മണിമല
അഴകത്്്ഞബ്ഗൈിക്്്ട്്ി.
മക്്ൾ:സ്മി (യ്നക),
ഞോമി,ഞോണി(ഇര്വ
രം്അലയൻ്).മര്മക്്
ൾ:ചമ്്ക്്്ളംപള്്ത്്്
ഞേരിഞോെിച്്ൻ,നഷറി
ൻ,അന.്

മജോജു
ക്ന്്ന്്ാെം: വള്്മല
ഞവല്ർ ഭാൈക്രൻ പി
ള്്യ്നെയം് ഓമെയ്
നെയം് മകൻ മഞൊജ്
(45) അന്്രിച്്്. ഭാരയ്:
ബപ്ീത.മക്്ൾ:വിഷണ്,്
അമ്്്.

പി.ൈി.കുരയുാജകുുസ്
ക്റിച്്ിമ്ട്്ം:പാണംപെി
ക്്ൽ മലയിൽ പി.വി.
ക്രയ്ാഞ്ക്ൈ് (രാജ–്
72) അന്്രിച്്്. ഭാരയ്:
നതറ്്ാലിൽഞോോമ്്.മ
ക്്ൾ:ഷീര,ഷിജ.്മര്
മക്്ൾ:ഞോയ,്റിജി.

പാതുുുമുു
മ്വാറ്്്പ്ഴ:പായിബപ്മാ
ത്്്ംകാട്്ിൽപഞരതൊ
യ നൈയത്്പിള്്യ്നെ
ഭാരയ്പാത്്്മ്്(93)അ
ന്്രിച്്്.ൈംൈക്ാരംെ
െത്്ി.മക്്ൾ:എം.എൈ.്
ഹംൈ,എം.എൈ.്ഷറീ
ഫ, എം.എൈ.് സ്ഹറ്,
എം.എൈ.് ൊച്്ി, എം.
എൈ.് മീരാൻ, എം.എ
ൈ.്ജമാൽ,പഞരതയായ
ജമീല, പഞരതയായ റ്
ക്്ിയ. മര്മക്്ൾ: പാ
ത്്്മ്്ഹംൈ,മ്സ്്ഫ,
പാത്്്മ്് മീരാൻ, യ്
ൈഫ,്ആൈിയജമാൽ,
സമതീൻ, പഞരതരായ
അലിയാർ,മീരാൻ.

എ.ജോഹനൻ
എരഞ്ഞ്ളി: എകര
ത്്്പീെികെികിതാലയ
ത്്ിൽ എ. ഞോഹെൻ
(70) അന്്രിച്്്. അച്്
ൻ: പഞരതൊയ എം. 
ഞോപാലൻ.ഭാരയ്:ബേ്ീല
ത.മകൾ:െികിത.മര്മ
കൻ: ൈി. രാഹ്ൽ (ഖ
ത്്ർ).ൈഞോേരങ്്ൾ:
േേിധരൻ, രഞമഷ്രാ
ബ,് ലത, മഞൊജ്ക്മാ
ർ.

പാറുകുുുടുുിയമുു
ഇളമ്്ൽ:ആരംപ്ന്്മ
ങ്്ാട്്്വിളപ്ത്്ൻവീ
ട്്ിൽപഞരതൊയവാസ്
പിള്്യ്നെ ഭാരയ് പാറ്
ക്്്ട്്ിയമ്്(90)അന്്രി
ച്്്.ൈംൈക്ാരംെെത്്ി.
മക്്ൾ:രവീബദ്്്ൻപിള്്,
സ്ഞരബദ്്്ൻപിള്്, ൈ
ഞ്ത്ഷക്്മാർ, പഞരത
യായവത്്ലക്മാരി.മ
ര്മക്്ൾ: ൈരൈമ്്, ച
ബദ്്്ികയമ്്,വൈന്്ക്മാ
രി,മ്രളീധരൻപിള്്.

ലിലുുി
മാള:പള്്ിപ്്്റംകളപ്്്
രയക്്്ൽ ഞോർജിനന്്്
ഭാരയ്ലില്്ി(62)അന്്രി
ച്്്.ൈംൈക്ാരംെെത്്ി.
മക്്ളില്്.

രാെമുു
ചവറ: ബേ്ീമദ്്ിരത്്ിൽ
പഞരതൊയ ോഞോേര
നന്്് ഭാരയ് രാജമ്് (88)
അന്്രിച്്്.മക്്ൾ:രാജ
ഭബേ്ൻ, വൈന്്ക്മാരി,
േയ്ാമള ക്മാരി, ഷീലാ
ക്മാരി,േേിക്മാർ,ക്
സ്മ ക്മാരി. മര്മക്്
ൾ:അെിതാഭായി,മ്ര
ളീ ഞോഹെൻ, ജഗൽ
ൈിംഹൻ, ഞേവരാജൻ,
വൈന്്,ജയബപ്കാശ.്

ജോപിനാഥൻ
അച്്ൽ:പെച്്വിളൈ
ജ്ഭവെിൽഞോപിൊഥ
ൻ(73)അന്്രിച്്്.ൈം
ൈക്ാരംെെത്്ി.ഭാരയ്:
ോന്്മ്്.മക്്ൾ:ബേ്ീക്
മാർ, മധ്ക്മാർ,ൈജ്
ക്മാർ. മര്മക്്ൾ: ൈ
ന്്്യ,ബേ്ീകല,റീജ.

കെ.ജോഹനചനദുുുൻപിളുു
പ്ത്്്ർ:പവിഞബ്തേവ്രം
മരങ്്ാട്്് വീട്്ിൽ നക. 
ഞോഹെചബദ്്്ൻപിള്്
(നൊെിഞോൻ–47)അന്്
രിച്്്.ഭാരയ്:ആേ.മക്്
ൾ: അേവ്ന്്് ഞോഹൻ,
അവന്്ികഞോഹൻ.

മെിയാമുുജോെിസ്
മര്ത്്െി:രാമൻക്ളങ്്
രപാട്്ത്്ിൽവീട്്ിൽപ
ഞരതൊയ ഞരരി ഞോ
റിൈിനന്്് ഭാരയ് മറിയാ
മ്്ഞോറിൈ്(65)അന്്
രിച്്്.മക്്ൾ:രിന്്്,രി
ന്ഞോറിൈ.്മര്മക്്ൾ:
നെൽൈൺ,പിൽൈി.

ടി.എസ.്സനുുുയാജോൾ
സമൊഗപ്്ള്്ി: കെപ്്ാ
ക്റ്്ിക്്ാട്്്വിളയിൽപ
െിഞ്്ാറ്്തിൽത്ളൈീധ
രൻൊയര്നെയം്ൈര
ൈവ്തിയ്നെയം് മകൾ
െി.എൈ.്ൈന്്്യാഞോൾ
(23)അന്്രിച്്്.

സി.ജോൺ
നോട്്ാരക്്ര: റിട്്. ൈി
ആർപി ഉഞേ്ോഗസ്്ൻ
കിഴഞക്്നതര്വ്മ്കള്
വിള കിഴഞക്്തിൽൈി. 
ഞോൺ(72)അന്്രിച്്്.
ഭാരയ്:ഇച്്ക്്ാട്വിളയി
ൽപെിഞ്്ാഞറ്്തിൽക്
ടം്രാംഗം ഞോൈമ്്. മ
കൾ: ഞോണിയ. മര്മ
കൻ:ഷിബ്(ൈൗേി).

സാൊമുു
തിങ്്ൾ കരിക്്ം: നത
ഞക്്ഞോണിൽചര്വിള
വീട്്ിൽ ഞോർജിനന്്് ഭാ
രയ്ൈാറാമ്്(72)അന്്
രിച്്്. മക്്ൾ: ക്ഞ്്്
ഞോൻ, ക്ഞ്്്ഞോൾ,
ഞോളമ്്,ഷീര,ഷിജി.മ
ര്മക്്ൾ:നോച്്്ഞോൾ,
നൊന്്ച്്ൻ, ഹരിഞേവ
ൻ,ൈാബ,്അെിൽ.

എം.എസ.്മജഹഷ്
നോല്്ം:മയ്്ൊട്ബശ്്തി
യിൽഎം.എൈ.്മഞഹഷ്
(51)അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:മി
െി.മക്്ൾ:മാധവ,്മിഥ്
ൻ,മാെൈ.

ജദൈെി
ചാഴ്ർ:എൈ്എൻഞോ
ഡിൽപെമ്ക്്ത്്്ഞവ
ല്ക്്്ട്്ി ഭാരയ് ഞേവകി
(93) അന്്രിച്്്. ൈം
ൈക്ാരം െെത്്ി. മക്്
ൾ: മണി, രാധ,പഞരത
രായവിജയൻ,ക്ഞ്്ി
മണി. മര്മക്്ൾ: ബപ്ൈ
ന്്,പഞരതൊയവിജയ
ൻ,േേി,വിജയൻ.

ബിജുജോർജു
നോട്്ാരക്്ര: നെമ്്ിൾ
െഗർ 61എ അകെപ്്്റ
ത്്്വീട്്ിൽരിജ്ഞോർ
ജ്(52)അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:
പ്ത്്്ർവട്്യക്്്ാട്്്ക്
ടം്രാംഗംഞോഭരിജ.്
മകൾ:റിയരിജ.്

സുുുുീഫൻ
നോല്്ം: പാർവതിമിൽ
റിട്്. ജീവെക്്ാരൻ ക
ഞ്്്ൺനമന്്്്റൈിഡൻ
ൈ് അഞോൈിഞയഷൻ
138ൽസ്്്്ീഫൻ(ഗാന്്ി–
72) അന്്രിച്്്. ഭാരയ്:
അൽഞോൺൈ.മകൻ:
രാഞജഷ.് മര്മകൾ:
ഞോണിയ.

കൊടിയൻ
െല്്ില:പന്്ിഞ്ക്ട്വീ
ട്്ിൽനൊെിയൻ(85)അ
ന്്രിച്്്.ൈംൈക്ാരംെ
െത്്ി. ഭാരയ്: പഞരതയാ
യഓമെ.മക്്ൾ:ഷാജി,
ഷാബ,്ഷജീവ,്ഷർമിള.
മര്മക്്ൾ:ഗൗതമി,ഞര
ഖ,ൈീമ,അജിതക്്മാർ.

ജബബികുുുടുുി
അമ്്ലത്്്ംകാല: ഞര
രീൈ് െിവാൈിൽ (ക്
ഞോംവിള) പഞരതൊയ
നക.എം.ഫിലിപ്്ിനന്്്ഭാ
രയ്ഞരരിക്്്ട്്ിഫിലിപ്്്
(84) അന്്രിച്്്. ൈം
ൈക്ാരംപിന്്ീട.്പഞരത
ക്ട്്റ പയറ്്്വിള ക്
ടം്രാംഗമാണ.്മക്്ൾ:
ഷാജി (ദ്രായ)്, ഞഷർ
ലി(എംജിഎംൈക്്ൾ,
നോട്്ാരക്്ര),സഷെി,
ഷിജി(വിമലാംരികെ
ഴൈ്റിൈക്്ൾ,നോട്്ാര
ക്്ര).മര്മക്്ൾ:ഞോെ
ച്്ൻക്ഞ്്്ഞോൻ (ദ്
രായ)്,ൈി.നക.ഞോൺ
ൈൺ (എംെിഎച്്്എ
ൈഎ്ൈ് വാളകം), ഞോ
യിഞോഹന്്ാൻ(ദ്രാ
യ)്, നക.ജി. നചറിയാൻ
(ക്ഷ്ഡയറകറ്്്ഞററ്്്,തി
ര്വെന്്പ്രം).

രാധാകുഷണ്പിളുു
പെനപ്്ട്്ി:തെത്്ിൽപ്
ത്്ൻവീട്്ിൽപഞരതൊ
യരാഘവൻപിള്്യ്നെ
യം് ഓമെയമ്്യ്നെ
യം് മകൻ രാധാക്
ഷണ്പിള്് (46)അന്്
രിച്്്.

മരിയൻജോർജു
തങ്്ഞേരി: ഞോണാവി
സ്്്്യിൽ മരിയൻ ഞോർ
ജ്(84)അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:
ഞോർജിെ. മക്്ൾ: വർ
ഗീൈ,് നരൊൻൈി,
ഞോളി,ജാകവ്ിലിൻ,സ്
െിൽ.മര്മക്്ൾ:ക്രയ്ാ
ഞ്ക്ൈ,് ഞൈവയ്ർ, ഞോ
യി,ഉഷ,റ്രി.

ജോസ്
ചാലക്്്െി: പരിയാരം
മാളിഞയക്്ൽ ഞോൈ്
(76) അന്്രിച്്്. ൈം
ൈക്ാരംഇന്്്രാവിനല
11.30ന് പരിയാരം നൈ
ന്്്് ഞോർജ് പള്്ിയിൽ.
ഭാരയ്:നോച്്്മറിയം.മ
ക്്ൾ: സഷെി, ഞോ
ൈമ്ി,സഷരി,ജിം ൈ
ൺ' മര്മക്്ൾ: ഞോയ,്
ഞൊളി,ഞൊളി,ജിൻൈി.

െമലാകുുി
ആഞ്്ിലിത്്ാെം:നത
ങ്്്ന്്ാെത്്്പഞരതൊ
യക്ഷണ്നന്്്ഭാരയ്കമ
ലാക്്ി(98)അന്്രിച്്്.
മക്്ൾ: വെജാക്്ി, ലീ
ല, െെരാജൻ, നൊന്്
മ്്,രവീബദ്്്ൻ,പഞരതരാ
യരാജമ്്,സ്ഞരബദ്്്ൻ.മ
ര്മക്്ൾ: ഞോഹെൻ,
സ്ധ,രാജി,ബപ്ൈന്്,പ
ഞരതരായക്ഷണ്ൻക്
ട്്ി,ഭാൈക്രൻ,രാജൻ.

കുഞുുുപിളുു
വാഴമ്ട്്ംഈസ്്്്്: നവട്്്
ഞവലിൽവെഞക്്ക്്രവീ
ട്്ിൽക്ഞ്്്പിള്്(85)
അന്്രിച്്്. ഭാരയ്:പഞര
തയായപാറ്ക്്്ട്്ി.മക്്
ൾ: മധ,് രാധ, അമ്്ി
ണി,പഞരതയായമണി.
മര്മക്്ൾ:രമ, ഞോപി,
ഞവണ,്പഞരതൊയമ്
രളി.

പി.കെ.അമുുിണി
തെിയ്ർ:ഞോളഭാഗംച
രിവ്കാലായിൽപഞരത
ൊയ ൈി.നക. തങ്്പ്്
നന്്്ഭാരയ്പി.നക.അമ്്ി
ണി (80)അന്്രിച്്്. മ
ക്്ൾ: ഇദ്്ിര, വത്്മ്്,
ഓമെ,ഞോഭെ.മര്മക്്
ൾ:രവി,ഞോഹെൻ,രജി
ഞോൻ,ബപ്ൈാദ.്

ൈർഗീസ്ജോൺ
ത്മ്്മൺ: ചക്്ിട്്െത്്്
മാഞവലിക്്്ന്്ിൽരാജ്
ഭവെിൽ വർഗീൈ് ഞോ
ൺ (ഞോഹന്്ാൻ–70)
അന്്രിച്്്. ഭാരയ്: തങ്്
മ്്. മക്്ൾ: രാജ് ഞോ
ൺ, ഞഷർലി ഞോൺ,
സഷെിഞോൺ,സ്ൈ
ൻ ഞമരി ഞോൺ. മര്മ
ക്്ൾ:രാജിരാബ,്നജ
യൈ്ൺ,സ്ഞരഷ,്ഞോ
േി,ഞോരിൻ.

അചുുൻകുഞു്ുജോസഫു
ക്െേൊട:്പ്ന്്ഞക്്ട്്്
കിഴഞക്്ക്്രയിൽഅച്്
ൻക്ഞ്്്ഞോൈഫ്(66)
അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:അന്്
മ്്. മക്്ൾ: രിന,് രി
ഞൊയ,്സരജ,്ആൻ
ൈി. മര്മക്്ൾ: ഞോെി
ഷ,ഞോരി.

കെ.എ.ജോൺ
മാരാമൺ: ഞോയിപ്്്റ
ത്്്നക.എ.ഞോൺ(അ
െിയൻ–69)അന്്രിച്്്.
ഭാരയ്: മ്ട്്ിയപ്്ള്്ി
നോച്്്ത്ട്്ിയിൽ രമ
ണി. മക്്ൾ: അെീഷ,്
ആഷ. മര്മക്്ൾ: ആ
ഷ,ഞോെി.

കെയചുുുൽ
നമഴ്ഞവലി: കല്്്ക്്ാട്്്
പഞരതൊയനചറിയാൻ
മാതയ്്വിനന്്് ഭാരയ് നറ
യച്്്ൽ (ക്ഞ്്്ഞോൾ–
70)അന്്രിച്്്.പഞരത
ഇലന്്്ർ നചമ്്ണ്്ിൽ
ക്ടം്രാംഗമാണ.്മക്്
ൾ:ഞോൈ,്ഞോളി.മര്മ
ക്്ൾ:ലത,നറജിസകപ്്
ട്്്ർ.

കെ.വൈ.മുഹമുുദലി
ആല്വ:തായിക്്ാട്്്ക
രകണക്്ഞശ്്രിവീട്്ിൽ
യ്ൈഫിനന്്് മകൻ
നക.സവ. മ്ഹമ്്േലി
(49)അന്്രിച്്്.കരറ
െക്്ംെെത്്ി.മ്ൻഎ
റണാക്ളം ജില്്ാ നക
എൈ്യ്ഞെതാവായിര്
ന്്്.മാതാവ:്ആയിഷ.
ഭാരയ്:ഷാഹിേ,കളമഞശ്്
രി മ്ട്്ത്്ാഴത്്്ക്ടം്
രാംഗം.മക്്ൾ:മ്ഹമ്്
ദ് ജൈീം, മ്ഹൈ്ിെ ജ
രിൻ.

സാദികു്ു
ത്റവ്ർ:ക്ത്്ിയഞൊ
ട് ബഗ്ാമപച്്ായത്്് പ
ബന്്്ട്്ാംവാർഡിൽത്
റവ്ർകണിച്്്കാട്്്പ
ഞരതൊയ നൈയത്്മ്
ഹമ്്േിനന്്്മകൻൈാേി
ക്്്(റാഫീക്്്-47)അന്്
രിച്്്. ഭാരയ്:ഹൈീെ. മ
ക്്ൾ: റഹ്ൊൻ, റൈ്
വാൻ.

മാധൈികുുുടുുിയമുു
ഞോയിബപ്ം: വട്്ാഞവലി
ൽ പഞരതൊയ ക്ട്്പ്്
ൻപിള്്യ്നെ ഭാരയ് മാ
ധവിക്്്ട്്ിയമ്്(92)അ
ന്്രിച്്്. മക്്ൾ: ക്
ഷണ്പണിക്്ർ,േേിക
ല.മര്മക്്ൾ:ര്ഗ്്ിണി
യമ്്,പഞരതൊയരാജ
ഞേഖരൻ.

പി.കെ.ൈിെയമുു
ഓതറ: പ്്ാഞച്്രിക്്ാലാ
യിൽപി. നജ.തമ്്ിയ്
നെഭാരയ്പി.നജ.വിജയ
മ്്(57)അന്്രിച്്്.മക്്
ൾ: ഞോരിൻ, ഞജ്ോതി.
മര്മക്്ൾ:അന്ഷ, മ
െീഷ.്

െമലമുു
അട്ർ: ഏഴംക്ളം പ
ച്്ായത്്്മ്ൻഅംഗം
ൈതീഷ്ഭവെത്്ിൽപ
ഞരതൊയേിവാകരനന്്്
ഭാരയ്കമലമ്്(78)അന്്
രിച്്്.മക്്ൾ:ഞോമരാജ
ൻ,പഞരതരായരാഞജബദ്്്
ൻ,ൈതീഷ.്മര്മക്്ൾ:
ഗീത, പഞരതരായ രി
ന്്്,ഷീജ.

കൊടിയമുു
ഏൊത്്്:പാലന്്്കാ
ലായിൽനറജിഭവെിൽ
പഞരതൊയ ഞോർ
ജക്്ട്്ിയ്നെഭാരയ്നൊ
െിയമ്് (66) അന്്രി
ച്്്.പഞരതപ്ത്്്ർമ
റയ്രഴികത്്് ക്ടം്
രാംഗമാണ.് മക്്ൾ:
നറജി ഞോർജ് (മം്
സര), റീജ ഞോൈ,്
ഞോജി ഞോർജ് (ദ്രാ
യ)്.മര്മക്്ൾ:സ്രി,
ഞോൈ,്അന.്

കെ.സുധ
ഓതറ: എയർഞോഴൈ്്
റിട്്. ഉഞേ്ോഗസ്്ൻ ഇെ
പ്്ാവ്ർ സകതവെയി
ൽ നക. ഞോമരാജൻ
ൊയര്നെഭാരയ്നക.സ്
ധ(63)അന്്രിച്്്.മക്്
ൾ:അഞോക,്ഷീര.മര്
മകൻ: രഞജ്ിത് ആർ.
ൊയർ.
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ബൈകുുുകൾതമുുിൽകുടുുിയിടിചു്ു
യുവാവുമരിചുുു

നവഞ്്ാറമ്ട:്
സരക്്്കൾതമ്്ി
ൽ ക്ട്്ിയിെിച്്് യ്
വാവ്മരിച്്്.ഒരാൾ
ക്്്ഗ്ര്തരപര്ക്്്.
കല്്റപാൽക്്്ളങ്്
ര വെക്്ിൻകര പ്
ത്്ൻവീട്്ിൽവാസ്
ഞേവൻപത്്ാക്്ിേ
മ്്തികള്നെ മകൻ
ഷിജിൻ(28)ആണ്
മരിച്്ത.് ക്മിൾ വട്്
ത്്ാമര ബേ്ീെിലയ
ത്്ിൽആകാേിനെ
പര്ക്്്കഞോനെ തി

ര്വെന്്പ്രം നമ
ഡിക്്ൽ ഞോനളജ്

ആശ്പബത്ിയിൽ ബപ്
ഞവേിപ്്ിച്്്. കഴി
ഞ്് േിവൈം രാബത്ി
8ന് നവള്്ംക്െിക്്്
ൈമീപമായിര്ന്്്
അപകെം.
കല്്റയിൽ െിന്്്
പാട്്റയിഞലക്്് ഞൊ
ക്കയായിര്ന്്
സരക്്്ംഎതിർേി
േയിൽെിന്്്വര്ക
യായിര്ന്് സര
ക്്്ംതമ്്ിൽക്ട്്ിയി
െിക്്്കയായിര്ന്്്.
അപകെത്്ിൽഗ്ര്

തരമായി പര്ഞക്്റ്്
ഷിജിനെ നവഞ്്ാറ
മ്ട്്ിനലൈവ്കാരയ്നമ
ഡിക്്ൽ ഞോനളജി
ൽ എത്്ിനച്്ങ്്ിലം്
മരിക്്്കയായിര്
ന്്്.ഷിജിനന്്്മ്തഞേ
ഹം തിര്വെന്്പ്
രം നമഡിക്്ൽ ഞോ
നളജ് ആശ്പബത്ിയി
ൽഞൊസ്്്്്ഞോർട്്ത്്ി
ന്ഞേഷംഉച്്ഞോനെ
വീട്്്വളപ്്ിൽ ൈം
ൈക്രിച്്്. ഭാരയ്: മീ
ൊക്്ി.

യുവാവിനെകിണറുുിൽ
മരിചുുെിലയിൽകനടുുതുുി

വളാഞ്ച്രി: യ്വാ
വിനെകിണറ്്ിൽ മ
രിച്് െിലയിൽ ക
ന്ട്ത്്ി. ആതവ
ൊട്കാവ്ങ്്ൽവാ
ണിയംകാട്്ിൽ
സൈതലവിയ്നെ
(ൈിപിഐഎം കാ
വ്ങ്്ൽബര്ാച്്്നമ
മ്്ർ)മകൻമ്ഹമ്്
ദ്റാഫി(36)ആണ്
മരിച്്ത.്
ൈവ്കാരയ്രൈി

നലകട്്കറ്്്റായിര്
ന്്്.കാവ്ങ്്ൽചാ
മത്്ി ഭാഗന്ത് കി

ണറ്്ിൽഇന്്നലരാ
വിനലപതിനൊന്്്
മണിഞോനെയാണ്
മ്തഞേഹം കനട്്
ത്്ിയത.് മ്തഞേഹ
ത്്ിന് േിവൈങ്്ൾ
പഴക്്മ്ട്്്. തിങ്്
ളാഴച്മ്തൽഇയാ
ൾ സ്്ലത്്ില്്ായി
ര്ന്്്.
വളാഞച്്രിനൊ

ലീൈ്ഇൻകവ്ൈ്റ്്്െെ
ത്്ിയ മ്തഞേഹം മ
ഞച്്രി നമഡിക്്ൽ
ഞോനളജിനലഞൊസ്്്്്
ഞോർട്്ത്്ിന് ഞേഷം

മനണ്്ക്്ര ജ്മാ മ
ൈജ്ിദ്കരർസ്്ാെി
ൽകരറെക്്ി. മ്ഹ

മ്്ദ്റാഫിരൈ്നൊ
ഴിലാളി യ്ണിയൻ
ൈിഐെിയ് പ്ത്്
െത്്ാണി യ്ണിറ്്്
ബപ്ൈിഡന്്്ായിര്
ന്്്.
മാതാവ:്കേീജ.ഭാ
രയ്:ഷക്്ീല(കാവം്
പ്റം). മകൾ : ഫാ
ത്്ിമറിൈ.ൈഞോേ
രങ്്ൾ:അബ്്്ൾൈ
ലാം,സഫൈൽരാ
ബ,്നോയ്തീൻക്ട്്ി
(രാവ്ട്്ി),ഫാൈിൽ,
മ്െീറ, ൈാരിറ, ൈ
ബ്െ.

ഷിജിൻ

മുഹമുുദുറാഫി
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<അേവുതി:സാമുുതുുിേവിഭാഗതുുി
ൽുു കുടുതൽുു രേുദുുകേരദുുുീേരികുുും.
രപുതയുകുുവും പകരാകുുവുമായി സ
കഹാദരങുുളിൽുു നിനുുും സുഹുതുുു
കുുളിൽുുനിനുുുംസഹായസഹേരണ
ങുുൾുുവനുുുകചരുനുുതുആേവുാസേര
മാകും.
<ഭരണി:മംഗളേർുുമങുുൾുുകുു്കനതു
തവുംനൽുുകും.േലാോയിേപരിേീല
നങുുൾുു പുനരാരംഭികുുും. ഭകുുിനി
ർുുഭരമായചിനുുേൾുുആേവുാസതുുിനു
വഴിടയാരുകുുും.
<ോർുുതുുിേ: ചിനുുേൾുുകുുതീതമാ
യിരപുവർുുതുുികുുും.നീതിയുകുുമായ
രപുവർുുതുുനങുുൾുുലകുുയുരപുാപതുികന
ടും.വിേിഷുുവയുകുുിേടളആദരികുുു
നുുചെങുുിൽുുപടകുുടുകുുും.
<കരാഹിണി:ഭാവനേൾുുയാഥാർഥയു
മാകും. േർുുതുുവയുകബാധം വർധി
കുുും.രേുയവിരേുയങുുളിൽുുലാഭമുണുുാ
കും. സൗമയുസമീപനതുുാൽുു സർുുവ
ോരയുവിജയംഉണുുാകും.
<മേയിരം:രപുതിേരണകേഷിവർധി
കുുും.വസത്ുനിഷഠ്മായിപഠിചുു്പുതി
യരപുവർുുതുുനങുുളിൽുുഏർുുടപുുടും.മു
ൻുുകോപംനിയരനുുുികുുണം.
<തിരുവാതിര: മംഗളേർുുമങുുൾുുകുു്
കനതുതവും നൽുുകും. സനുുാനസംര
കുുണതുുാൽുുആേവുാസംകതാനുുും.

അവസരങുുൾുുപരമാവധിരപുകയാജ
നടപുുടുതുുും.
<പുണർുുതം:സതേുർുുമുുരപുവണത
വർധികുുും.സൗമയുസമീപനതുുാൽുു
സർുുവോരയുവിജയമുണുുാകും.മതുു
രരംഗങുുളിൽുുവിജയികുുും.
<രുയുും:ജീവിതപകുുാളിടെആരഗുഹ
ങുുൾുു സാധിപുുികുുും. മംഗളേർുുമങുു
ൾുുകുു്കനതുതവുംനൽുുകും.വസത്ുനി
ഷഠ്മായിപഠിചുു്പുതിയരപുവർുുതുുന
ങുുളിൽുുഏർുുടപുുടും.
<ആയിലയും:രപുവർുുതുുനങുുൾുുകുു്രു
ർുുണതയുണുുാകും.അഭിരപുായവയുതയുാ
സങുുൾുുപരിഹരികുുും.പുതിയരപുവ
ർുുതുുനങുുൾുുതുെങുുാൻുുപരിചയസ
മുുനുുരുടെനിർകദേംകതടും.
<മേം:പുണയുരപുവുതുുിേൾുുകുുുംസ
ർുുവുുാതുുനാ സഹേരികുുും. വികേഷ
ടപുുടുുകദവാലയദർുുേനതുുാൽുുആേവുാ
സമുണുുാകും.ആരഗുഹികുുുനുു ോരയു
ങുുൾുുനിഷര്പുയാസംസാധികുുും.
<രുരം:ആതുുാർുുതുുമായരപുവർുുതുു
നങുുൾുുകുു്അനുകമാദനങുുൾുുവനുുു
കചരും. സവുപനുസാകുുാതേുാരതുുാ
ൽുു ആതുുനിർുുവുതിയുണുുാകും. ദീ
ർുുഘവീകുുണകതുുാടുകുെിടചയുുുനുു
ോരയുങുുൾുുഅനുഭവതുുിൽുുവനുുുകച
രും.
<ഉരതും:മുെങുുികുുിെപുുുളുുസുുാനമാ
നങുുൾുുലഭികുുും.രപുവർുുതുുനകമഖല

േളിൽുുനിനുുുംസാമുുതുുിേപുകരാഗ
തിയുണുുാകും. മാതാപിതാകുുളുടെ
ആവേയുങുുൾുുനിർുുവഹികുുും.
<അതുും: അവതരണവേലിയിൽുു
പുതിയആേയംഅവലംബികുുും.പ
ദുുതിസമർുുപുുണതുുിനുലകുുയുരപുാപതുി
കനടും.സകുുീർുുണമായരപുശനുങുുൾുുകുുു
ോേവുതപരിഹാരംേടണുുതുുും.
<ചിതുുിര: കുടുംബജീവിതതുുിൽുു
സവുസുുതയുംസമാധാനവുംദാമുുതയു
സൗഖയുവുംഉണുുാകും.രുർവിേർുുഅ
നുവർുുതുുിചുുുവരുനുുരപുവർുുതുുനങുു
ൾുുപിൻുുതുെരാൻുുതയാറാകും.
<കചാതി:അർുുഹതയുളുുവടരഅനു
കമാദികുുുനുുതിൽുു ആതുുസംതുപതുി
യുണുുാകും. പരിമിതിേൾുുകുുനുസരി
ചുുുജീവികുുാൻുുതയാറാകുനുുതുമനസ
മാധാനതുുിനുവഴിടയാരുകുുും.
<വിോഖം:േെം ടോടുതുുസംഖയു
തിരിചുുുലഭികുുും.നഷുുടപുുടുുുഎനുുുേ
രുതുനുു കരഖേൾുു തിരിചുുുലഭികുുും.
വയുപാരവയുവസായകമഖലേളിൽുു മാ
ദുുയുംഅനുഭവടപുുടും.

<അനിഴം: വിടുുുവീഴചുാമകനാഭാവ
തുുാൽുു ദാമുുതയുസൗഖയുമുണുുാകും.
ചിനുുേൾുുകുുതീതമായി രപുവർുുതുുി
കുുാനിെവരുടമകുുിലുംഅഹംഭാവം
ഒഴിവാകുുണം.
<തുകകുുടു:ു ചിരോലാഭിലാഷരപുാ
പതുിയായ വികദേയാരതുസഫലമാ
കും. അർുുപുുണമകനാഭാവം നിഷേ്
ർുുഷലകുുയുകബാധംജിജുുാസതുെ
ങുുിയവരപുവർുുതുുനകുുമതകുുുംപദുു
തിരുർുുതുുീേരണതുുിനുംവഴിടയാ
രുകുുും.
<മുലം: ദീർുുഘോലനികകുുപടമനുു
നിലയിൽുുഭുമിവാങുുാനിെവരും.ദുേീ
ലങുുൾുുഒഴിവാകുുാൻുുഉൾുുകരുപരണയു
ണുുാകും.ഉകദുയാഗതുുികനാെനുബനുു
മായിഉപരിപഠനതുുിനുകചരും.
<രുരാെം: ജീവിതസാഹചരയുങുുടള
മാറുുിമറികുുുനുു പലഘെേങുുളും വ
നുുുകചരുടമകുുിലും യുകുുിരുർുുവമു
ളുുസമീപനതുുാൽുുഅതിജീവികുുാ
ൻുുസാധികുുും.ആരഗുഹികുുുനുുഭുമി
വിൽപുുനസഫലമാകും.
<ഉരതുാെം:വികദേഉകദുയാഗതുുിനുഅ
വസരമുണുുാകും.സഹരപുവർുുതുുേരു
ടെസഹായമുണുുാകും.സവുയംഭരണാ
ധിോരംലഭിചുുതിനാൽുുആതുുാർുുതുു
മായിരപുവർുുതുുികുുാൻുുതയാറാകും.
<തിരുകവാണം:ദാമുുതയുജീവിതംസു

ഖരപുദമായിരികുുും. വിവിധങുുളായ
രപുവർുുതുുനങുുളിൽുു ഏർുുടപുുടും. ഉ
കദുയാഗതുുിൽുുപുനരപുകവേനമുണുുാും.
<അവിടുും: പുതിയ ഉതുുരവാദിതവു
ങുുൾുുഏടറുുടുകുുും.അനാവേയുടചല
വുേൾുുനിയരനുുുികുുും.ആേയവിനിമ
യങുുളിൽുു അപാേതേൾുു ഉണുുാവാ
ടതസുകുുികുുണം.
<ചതയം:വിമർുുേനങുുടളഅതിജീ
വികുുും. സൗമയുസമീപനതുുാൽുു സ
ർുുവോരയുവിജയമുണുുാകും.േെംടോ
ടുതുുസംഖയുതിരിചുുുലഭികുുും.
<രുകരാരുടുുാതി:മാധയുമരപുവർുുതുുേ
ർുുകുുുംോസര്തുജുുർുുകുുുംഅംഗീോ
രംലഭികുുും.സംേയങുുൾുുകുു്വിേദീ
േരണംകതടും.സാമുുതുുിേനീകുുി
യിരുപുു്ഉണുുാകും.
<ഉരതുടുുാതി:ജീവിതപകുുാളിയുടെആ
േയങുുൾുുസർുുവുുാതുുനാസവുീേരികുുു
നുുതുവഴി ആരഗുഹസാഫലയുമുണുുാ
കും. ഏടറുുടുതുു േരാറുകജാലിേൾുു
ഏടറകുുുടറരുർുുതുുീേരികുുാൻുുആ
കും.
<കരവതി:അസാധാരണവയുകുുിതവു
മുളുുവരുമായി സൗഹുദബനുുതുുി
കലർുുടപുുടും.ബനുുുകുുകളാടൊപുുംകദ
വാലയദർുുേനം നെതുുാനിെവരും.
ആരഗുഹസാഫലയുതുുാൽുു ആതുുനി
ർുുവുതിയുണുുാകും.

സാരസ്യതാരിഷ്്ം
സാരസുയതാമുതരസായനം

ഓർമുേുകുുിവർദുുിപുുികുുനുുുു
കുടുുിേളിടലപഠനവവേലുുുയ
ങുുൾമാറുനുുു.

രുപായതുുിനു അനുസരിചുു്
തെിയിലും തുകുുതുുിലും
വുയതുയാസം വരുതുുി േരീരം
അഴകുളുുതാകുുിമാറുുുനുുു.
എസ.്എൻ ആയർ്വേദ
ഔഷധശാല ഉലപ്ന്്ം
Ph- 6282228687

CLASSIFIEDS
FOR SALE

പര്ാലേറ്്്സ്്ാബക്ൾ
Sqft65രപ്യക്്്്
നകരളത്്ിൽ

എവിപേയം്എത്്ിച്്്
പൊടക്്്്ന്്്.

9562355991,
8553187507

ബിൽഡിങ്
മെറ്്ീരിയൽസ്

ഈ പേജിൽ
േരസ്യം

ചെയ്്ാൻ
രന്്ച്പ്ട്ക.
9387590005
8589003187
9020531400
9048854547
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NP 861787
(THIRUVANANTHAPURAM)

20/03/2020

NS 533468 (MALAPPURAM)

സരസവ്തിപക.,ഡപയ്ട്്്ിഡയറക്്ര്്,

NN 861787 NO 861787 NR 861787 NS 861787
NT 861787 NU 861787 NV 861787 NW 861787
NX 861787 NY 861787 NZ 861787

0064  0107 1198 1369 2224 2834 2968 2993 3174 3397
4551  7130 7253 7521 7784 8356 8434 8999

NN 298824 NO 617572 NP 739845 NR 144286
NS 707781 NT 578619 NU 257233 NV 254757
NW 467270 NX 297982 NY 780994 NZ 242954

0517  0629 1054 1283 1355 1470 1525 1907 2108 2402
2608  2883 3539 3682 4070 4193 4497 4700 5112 5222
5273  5592 6203 6430 6455 6794 6910 7277 8426 8842
8975  9014 9560 9739 9743 9963

0105  0811 1382 1970 2087 2092 2168 2175 2311 2334
2347  2357 2670 2832 2873 2921 3103 3262 3330 3338
3706  4065 4256 4279 4311 4326 4367 4485 4547 4695
5003  5163 5338 5395 5583 5688 5782 5849 6080 6094
6168  6209 6827 7184 7422 7478 7677 7827 8006 8447
8460  8646 8706 8757 8798 9073 9148 9182 9273 9325
9371  9434 9486 9503 9597 9686 9808 9887 9913 9942

0008  0009 0158 0209 0322 0534 0543 0680 1088 1116
1350  1391 1451 1577 1658 1790 1803 1816 1862 1949
1958  2050 2084 2140 2195 2249 2291 2426 2478 2548
2840  2939 2953 2970 3125 3134 3172 3307 3375 3476
3498  3503 3613 3627 3729 3858 3868 4053 4195 4234
4260  4286 4424 4586 4588 4670 4676 4716 4757 4868
4965  5019 5066 5108 5208 5216 5442 5467 5524 5652
5691  5965 6081 6089 6117 6272 6496 6632 6732 6789
6856  6857 6977 7198 7278 7369 7394 7428 7507 7509
7654  7798 7854 7924 8049 8125 8219 8228 8242 8413
8539  8803 8846 8884 8966 9032 9248 9326 9333 9453
9571  9592 9622 9699 9715 9781 9791 9893 9904 9939

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
ബ്രഹ്്ബ്രീ കാണിപ്്യ്്്ർ
നാരായണൻ നമ്്്തിരിപ്്ാട്

നേവസവ്ംറിരര്്ട്്്മെന്്്്നോർഡ്വിവിധ
തസത്ികകളിൽഅനപക്്ക്്ണിച്്്
തിരുവനനുുപുരം:തിരുവിതാം
കുർ,ടൊചുുിൻ,മലബാർ,ഗുരു
വായുർകദവസവുങുുളിടലവിവി
ധതസത്ിേേളികലകുു് കേരള
കദവസവുംറിരകുുടുു്ടമനുുു്കോർഡു
വിജുുാപനംപുറടപുുടുവിചുു.ു

ഗുരുവായുർ കദവസുവതുുി
ടലഎൽ.ഡി. കുുർകുു് ഉൾടുപു
ടെപതുു്തസ്തിേേളികലകുു്
കനരിടുുുളുു നിയമനതുുിനും
തിരുവിതാംകുർ കദവസുവം
കോർഡിടലപാർടുു്വെംോ
നുുി(പടുുിേജാതി,പടുുിേവർഗം,
ഒ.ബി.സിഉകുദയാഗാർഥിേൾകുു്
മാരുതം)രണുുാംആനകേവുേം
(ഒ.ബി.സി ഉകുദയാഗാർഥിേൾ
കുു് മാരുതം) തസ്തിേേളികല
കുു്എൻ.സി.എനിയമനതുുി

നുംടൊചുുിൻകദവസവുംകോർ
ഡിടല സിസുുു ും മാടനജർ ത
സത്ിേയികലകുു്കനരിടുുുളുുനി
യമനതുുിനും മലബാർ കദവ
സുവം കോർഡിടല എകുസി
േുയുടുുിവുഓഫിസർകുരഗഡു4ത
സ്തിേയികലകുുുംമലബാർകദ
വസുവം കോർഡിടുനുു േീഴിലു
ളുു കുകുരുതജീവനകുുാർകുു് ത
സ്തിേമാറുുംവഴിയുളുുനിയമ
നതുുിനുമാണുഅകപകുുകുു
ണിചുുതു. അകപകുുികുുുനുുതി
നുളുുഅവസാനതിയതിഏ
രപുിൽ18.കൊഗയുത,അകപകുുാ
ഫീസ്, രുപായപരിധി,ഒഴിവുേ
ൾതുെങുുിയ മുഴുവൻവിവര
ങുുളുംwww.kdrb.kerala.gov.in
ൽലഭികുുും.

പരീക്്ാഫലം
2019നവംബറിൽുുനെതുുിയആറാംടസമസുുുു

ർുുഇനുുുകുരഗറുുഡുപഞുുവതുുരബി.എ.എൽുു.എൽുു.
ബി/ബി.കോം.എൽുു.എൽുു.ബി/ബി.ബി.എ.എൽുു.
എൽുു.ബിപരീകുുാഫലംരുപസിദുുീേരിചുുു.പുന
ർുുമുലുയനിർണയതുുിനുംസുകുു്മപരികോധന
യുകുുുംമാർുുചുു്31വടരഅകപകുുികുുാം.വിേദ
വിവരങുുൾുുടവബുവസറുുിൽുു.

2019നവംബറിൽുുനെതുുിയരണുുാംടസമസുുുു
ർുുസി.ബി.സി.എസ്2010&2011അഡുമിഷൻുു
(2013നുമുൻുുപുളളസ്േീം)2012അഡുമിഷൻുു
(സപുുിടമനുുുറി)പരീകുുാഫലംരുപസിദുുീേരിചുുു.
പുനർുുമുലയുനിർണയതുുിനുംസുകുുമ്പരികോ
ധനയുകുുുംമാർുുചുു്ആറുവടരഅകപകുുികുുാം.
വിേദവിവരങുുൾുുടവബുവസറുുിൽുു.

പരീക്്ാഫീസ്
2020ഏരപുിലിൽുുനെതുുുനുുബി.കോംഎസ.്

ഡി.ഇ(2017അഡുമിഷൻുു)അഞുു്,ആറുടസമ
സുുുുർുുപരീകുുയുടെഓൺുുവലൻുുരജിസ്കുരെഷൻുു
ആരംഭിചുുു.പിഴകുൊടതമാർുുചുു്25വടരയും
150രുപപിഴകയാടെമാർുുചുു്28വടരയും400രു
പപിഴകയാടെമാർുുചുു് 31വടരയുംഅകപകുുി
കുുാം.പരീകുുരജിസ്കുരെഷനുഓകരാടസമസുുുുറി
നുംരുപകുതയേംഫീസ്രസീതുഉപകയാഗികുകുണുു
താണു.വിേദവിവരങുുൾുുടവബുവസറുുിൽുു.

പപ്ാകറ്്്ിക്്ൽമാറ്്ി
മാർചുു്25മുതൽസർവേലാോലയുടെവിവിധ
കേരദുുുങുുളിൽനെതുുാനിരുനുുനാലാംടസമസുുുു
ർബി.എഡു.സ്ടപഷൽഎജുയുകുകുഷൻ- കല
ണിംഗുഡിടസബിലിറുുിആൻഡുഇനുുുലകുചുവൽ
ഡിടസബിലിറുുി(ടുരേഡിറുു്ആൻഡുടസമസുുുുർ-
2018അഡുമിഷൻറഗുലർ/സപുുിടമനുുുറി)പരീ
കുുയുടെരുപാകുറുുികുുൽപരീകുുമാറുുിവചുുു.പു
തുകുുിയതീയതിപിനുുീടു.

അനപക്്ാതീയതിേീട്്ി
മഹാതുുാഗാനുുിസർവേലാോലയിടലവി

വിധപഠനവകുപുുിടലയുംഒരുഇനുുുർസ്കുൾ
ടസനുുുറിടലയുംബിരുദാനനുുരബിരുദ കുരപാ
രുഗാമുേളികലകുുുളുുരുപകവേനതുുിനുഏരുപിൽ
13വടരഅകപകുുികുുാം.എം.ബി.എ.ഒഴിടേയു
ളുു കുരപാരുഗാമുേൾകുു്www.cat.mgu.ac.inഎനുു
ടവബുവസറുു്വഴിഅകപകുുികുുാം.വിേദവിവ
രതുുിനു കോൺ: 0481-2733595, ഇടമയിൽ:
cat@mgu.ac.in. എം.ബി.എ.യുകുു്
www.admission.mgu.ac.inഎനുുടവബുവസറുു്വ
ഴിഅകപകുുികുുാം.വിേദവിവരതുുിനുകോൺ:
0481-2732288, ഇ ടമയിൽ:
smbsmgu@yahoo.co.in.

പരീക്്ാതീയതി
രണുുാംവർഷബി.ഫാം(2016അഡുമിഷൻമു

തൽ/2016നുമുമുുുളുുഅഡുമിഷൻസപുുിടമനുുു
റി)പരീകുുേൾഏരുപിൽ17നുആരംഭികുുും.പി
ഴയിലുുാടതമാർചുു്24വടരയും525രുപപിഴ
കൊടെ 25വടരയും 1050 രുപസുപുുർവഫ
കോടെ27വടരയുംഅകപകുുികുുാം.വീണുുുടമ
ഴുതുനുുവർകപപുുടോനുുിനു35രുപവീതം(പര
മാവധി210രുപ)സി.വി.േുയാമുു്ഫീസായിപരീ
കുുഫീസിനുപുറടമഅെയുകുുണം.

മുനുുാംടസമസുുുുർഎം.എസ്സി.ഫിഷറിബ
കൊളജിആൻഡു അേുവാേൾചുുർ (2018അ
ഡുമിഷൻ റഗുലർ/സപുുിടമനുുുറി) പരീകുുേൾ
ഏരുപിൽ22മുതൽനെകുുും.പിഴയിലുുാടതമാർ
ചുു്26വടരയും525രുപപിഴകൊടെ27വടര
യും1050രുപസുപുുർവഫകോടെ28വടരയും
അകപകുുികുുാം.

എം.ബി.എ.സ്പപഷൽനമഴ്സിചാൻസ്
പരീക്്ാതീയതി

ഒനുു,്രണുു,്മുനുു,്നാലുടസമസുുുുർഎം.ബി.എ.
സ്ടപഷൽകമഴുസിചാൻസ്(അദാലതുു്-സ്
ടപഷൽകമഴുസിചാൻസ്2018)പരീകുുേൾഏ
രുപിൽരണുുുമുതൽനെകുുും.

ഒനുുാംടസമസുുു ുർഎം.ബി.എ. (2001-2014
അഡുമിഷൻ)പരീകുുേൾഏരുപിൽരണുുുമുത
ലാണു. രണുുാം ടസമസുുു ുർഎം.ബി.എ. (2001-
2007അഡമുിഷൻ)പരീകുുേൾഏരപുിൽമുനുുു
മുതൽ. രണുുാം ടസമസുുു ുർഎം.ബി.എ. (2008,
2009അഡുമിഷൻ)പരീകുുേൾഏരുപിൽ16മു
തൽ.രണുുാംടസമസുുുുർഎം.ബി.എ.(2010,2011
അഡുമിഷൻ)പരീകുുേൾഏരുപിൽ15മുതൽ.
രണുുാംടസമസുുുുർഎം.ബി.എ.(2012-2014അ
ഡുമിഷൻ)പരീകുുേൾഏരുപിൽ20മുതൽ.

മുനുുാംടസമസുുുുർഎം.ബി.എ.(2001-2007
അഡുമിഷൻ)പരീകുുേൾഏരുപിൽ17മുതൽ.
മുനുുാംടസമസുുുുർഎം.ബി.എ.(2008,2009അ
ഡുമിഷൻ)പരീകുുേൾഏരുപിൽ27മുതൽ.മു
നുുാം ടസമസുുു ുർഎം.ബി.എ. (2010, 2011അ
ഡുമിഷൻ)പരീകുുേൾഏരുപിൽ23മുതൽ.മു
നുുാംടസമസുുു ുർഎം.ബി.എ.(2012-2014അ
ഡുമിഷൻ)പരീകുുേൾഏരുപിൽ30മുതൽ.

നാലാംടസമസുുു ുർഎം.ബി.എ.(2001-2007
അഡുമിഷൻ)പരീകുുേൾഏരുപിൽ17മുതൽ
നെകുുും.നാലാംടസമസുുുുർഎം.ബി.എ.(2008,
2009അഡുമിഷൻ)പരീകുുേൾഏരുപിൽ27മു
തൽ.നാലാംടസമസുുുുർഎം.ബി.എ.(2010,2011
അഡുമിഷൻ)പരീകുുേൾഏരുപിൽ23മുതൽ.
നാലാംടസമസുുുുർഎം.ബി.എ.(2012-2014അ
ഡുമിഷൻ)പരീകുുേൾഏരുപിൽ30മുതൽ.വി
േദമായവെംകെബിൾസർവേലാോലടവബു
വസറുുിൽ.

പരീക്്ാഫലം
2019ജുണിൽസ്കുൾഓഫുകോഷുയൽസ

യൻസസിൽനെനുുരണുുാംടസമസുുുുർഎം.ഫി
ൽ(കോഷുയൽരുൊൻസ്കോർകമഷൻആൻഡു
എംപവർടമനുുു്-സി.എസ.്എസ.്)പരീകുുയുടെ
ഫലംരുപസിദുുീേരിചുുു.

2019ജുണിൽനെനുുരണുുാംടസമസുുുുർമാസുുുു
ർഓഫുകോടുുൽമാടനജുടമനുുു്(എം.എചുു്.എം-

2018അഡുമിഷൻറഗുലർ)പരീകുുയുടെഫലം
രുപസിദുുീേരിചുുു.പുനർമുലുയനിർണയതുുിനും
സുകുു്മപരികോധനയുകുുുംഏരുപിൽമുനുുുവ
ടരഓൺവലനായിഅകപകുുികുുാം.

2019ഓഗസുുുുിൽനെനുുമുനുുാംടുരപാഫഷണ
ൽബി.എചുു്.എം.എസ്.(കമഴുസിചാൻസ്/സപുുി
ടമനുുുറി)പരീകുുയുടെഫലം രുപസിദുുീേരിചുുു.
പുനർ മുലുയനിർണയതുുിനും സുകുു്മ പരി
കോധനയുകുുും മാർചുു് 28 വടര അകപകുുി
കുുാം.

എം.ബി.എ.,എം.ഫിൽരജിസ്നപ്േഷൻ
മഹാതുുാഗാനുുി സർവേലാോല സ്കുൾ

ഓഫുമാടനജുടമനുുു്ആൻഡുബിസിനസ്സുുുുഡീ
സിടല2019-20അധുയയനവർഷതുുിടലനാ
ലാംടസമസുുുുർഎം.ബി.എ.(റഗുലർ,റീഅപുുിയ
റൻസ്),രണുുാംടസമസുുുുർഎം.ഫിൽപരീകുുേ
ൾകുു്ഓൺവലനായിഫീസെചുു്രജിസ്കരുെഷൻ
നെതുുാം. വിേദവിവരം www.mgu.ac.in,
www.smbsmgu.orgഎനുുീടവബുവസറുുുേളിൽ
ലഭികുുും.അകപകുുേൾഏരുപിൽമുനുുുവടര
സുവീേരികുുും.കോൺ:0481-2732288.

ലലപബ്റിസൗകരയ്ങ്്ൾലഭിക്്ില്്
സംസുുാനതുു്ടൊകോണവവറസ്ബാധ

ടയതുെർനുുുളുുഅെിയനുുരസാഹചരുയംനില
നിൽകുുുനുുതിനാൽമഹാതുുാഗാനുുിസർവേ
ലാോലോമുുസിനുപുറതുുുളുുേലാലയങുു
ളിടലവിദുയാർഥിേൾകുു്മാർചുു്31വടരവലരുബ
റി സൗേരുയങുുൾ അനുവദികുുുനുുതു ഒഴിവാ
കുുിയതായിവവസ്ചാൻസലർഅറിയിചുുു.

പരീക്്ാഅനപക്്:തിയതിേീട്്ി
ോലികുുറുു്സർുുവേലാോലവിദുരവിദുയാഭുയാ

സം/വുരപവറുു് രജിസ്കുരെഷൻുു (സി.ബി.സി.എ
സ്.എസ്-2019 രുപകവേനം)രണുുാംടസമസുുു ുർുു
ബി.എ/ബി.എസ്.സി/ബി.കൊം/ബി.ബി.എ/ബി.
എമൾുുടുുിമീഡിയ/ബി.എഅഫുസൽുു-ഉൽുു-ഉലമ
റഗുലർുുപരീകുുകുു്അകപകുുികുുാനുളുുതിയ
തിനീടുുി.പിഴകുൊടതഏരപുിൽുു13വടരയും170
രുപപിഴകൊടെഏരുപിൽുു15വടരയുംഫീസെചുു്
ഏരുപിൽുു17വടരരജിസുുുുർുുടചയുുാം.അകപകുു
യുടെരുപിനുുുൗടുു്,ചലാൻുു സഹിതംകോയിനുുു്േ
ൺുുകുരൊളർുുഓഫുഎകുസാമികനഷൻുുസ്-8,എകു
സാമികനഷൻുു-ഡിസുുുുൻുുസ്എഡുയുകുകുഷൻുു,യു
ണികവഴുസിറുുിഓഫുോലികുുറുു്,673635എനുു
വിലാസതുുിൽുുഏരുപിൽുു20-നേംലഭികുുണം.

ോലികുുറുു്സർുുവേലാോലവിദുരവിദുയാഭുയാ
സം/വുരപവറുു്രജിസ്കുരെഷൻുുരണുുാംടസമസുുുുർുു
ബി.എ/ബി.എസ്.സി/ബി.കൊം/ബി.ബി.എ/ബി.
എം.എം.സി/ബി.എഅഫുസൽുു-ഉൽുു-ഉലമ(സി.
യു.സി.ബി.സി.എസ്.എസ്,2015മുതൽുുരുപകവ
േനം)സപുുിടമനുുുറി/ഇംരുരുവുടമനുുു്പരീകുുകുു്
അകപകുുികുുാനുളുു തിയതിനീടുുി. പിഴകുൊ
ടതഏരുപിൽുു13വടരയും170രുപപിഴകൊടെ
ഏരപുിൽുു15വടരയുംഫീസെചുു്ഏരപുിൽുു17വടര
രജിസുുുുർുുടചയുുാം.അകപകുുയുടെരുപിനുുുൗടുു്,ച

ലാൻുുസഹിതംകോയിനുുു്േൺുുകുരൊളർുുഓഫുഎ
കുസാമികനഷൻുുസ്-8, എകുസാമികനഷൻുു-ഡി
സുുുുൻുുസ്എഡുയുകുകുഷൻുു,യുണികവഴുസിറുുിഓ
ഫുോലികുുറുു,്673635എനുുവിലാസതുുിൽുുഏ
രുപിൽു 20-നേംലഭികുുണം.

പരീക്്ാഅനപക്്
ോലികുുറുു് സർുുവേലാോലയുടെ അഫിലി

കയറുുഡു കൊടളജുേളിടല രണുുാം ടസമസുുു ുർുു
(സി.ബി.സി.എസ്.എസ്,2019സിലബസ്-2019
രുപകവേനം മാരുതം) ബി.എ/ബി.എസ്.സി/ബി.
എസ്.സി ഇൻുു ആൾുുടുുർുുകനറുു് പാകുറുൺുു/ബി.
കൊം/ബി.ബി.എ/ബി.എമൾുുടുുിമീഡിയ/ബി.സി.
എ/ബി.കൊംഓകണഴുസ്/ബി.കൊംടൊകുകുഷ
ണൽുുസ്രുെീം/ബി.എസ്.ഡബുുുയു/ബി.െി.എചുു്.എം/
ബി.എചുു.്എ/ബി.കൊംടരുപാഫഷണൽുു/ബി.കൊ
കു/ബി.െി.എ/ബി.എവിഷുവൽുുേമുുുയുണികുകുഷ
ൻുു/ബി.എഫിലിംആൻഡുടെലിവിഷൻുു/ബി.എ
മൾുുടുുിമീഡിയ/ബി.എഅഫുസൽുു-ഉൽുു-ഉലമറഗു
ലർുുപരീകുുകുു്പിഴകുൊടത23മുതൽുുഏരപുിൽുു
13വടരയും170രുപപിഴകൊടെഏരുപിൽുു15വ
ടരയുംഫീസെചുു്ഏരുപിൽുു17വടരരജിസുുുുർുുടച
യുുാം.

ോലികുുറുു്സർുുവേലാോലയുടെഅഫിലി
കയറുുഡു കൊടളജുേളിടല രണുുാം ടസമസുുു ുർുു
(സി.യു.സി.ബി.സി.എസ്.എസ്, 2015 മുതൽുു
2018വടരരുപകവേനം)ബി.എ/ബി.എസ്.സി/
ബി.എസ്.സിഇൻുുആൾുുടുുർുുകനറുു്പാകുറുൺുു/ബി.
കൊം/ബി.ബി.എ/ബി.എമൾുുടുുിമീഡിയ/ബി.സി.
എ/ബി.കൊംഓകണഴുസ്/ബി.കൊംടൊകുകുഷ
ണൽുുസ്രുെീം/ബി.എസ്.ഡബുുുയു/ബി.െി.എചുു്.എം/
ബി.വി.സി./ബി.എം.എം.സി/ബി.എചുു്.എ/ബി.
കൊംടുരപാഫഷണൽുു/ബി.െി.എഫു.പി/ബി.കൊ
കു/ബി.െി.എ/ബി.എവിഷുവൽുുേമുുുയുണികുകുഷ
ൻുു/ബി.എഫിലിംആൻഡുടെലിവിഷൻുു/ബി.എ
മൾുുടുുിമീഡിയ/ബി.എഅഫുസൽുു-ഉൽുു-ഉലമസ
പുുിടമനുുുറി/ഇംരുരുവുടമനുുു്പരീകുുകുു്പിഴകുൊ
ടത23മുതൽുുഏരപുിൽുു13വടരയും170രുപപി
ഴകൊടെഏരുപിൽുു15വടരയുംഫീസെചുു്ഏരുപി
ൽുു17വടരരജിസുുു ുർുുടചയുുാം.2015രുപകവേന
കുുാർുുകുു് ഇതു അവസാന അവസരമായിരി
കുുും.

പരീക്്ാഫലം
ോലികുുറുു്സർുുവേലാോലബി.കൊകുഫാ

ർുുമസുയുടുുികുുൽുു ടേമിസ്രുെി ഒനുു് (നവംബർുു
2016),രണുു്(ഏരുപിൽുു2017),മുനുു്(നവംബർുു
2017),നാലു(ഏരുപിൽുു2018),അഞുു്(നവംബർുു
2018)സപുുിടമനുുുറി/ഇംരുരുവുടമനുു്പരീകുുാഫ
ലംടവബുവസറുുിൽുു.പുനർുുമുലുയനിർുുണയതുുി
നുമാർുുചുു്31വടരഅകപകുുികുുാം.

ോലികുുറുു്സർുുവേലാോല2019നവംബറി
ൽുുനെതുുിയഒനുു്,മുനുു്ടസമസുുുുർുുഎം.എേം
പാരറുുീവുലിറുുകറചുുർുു(സി.സി.എസ്.എസ്)പരീ
കുുാഫലംടവബുവസറുുിൽുു.

ലലപബ്റിപപ്വര്്ത്്ിക്്ില്്
ടൊകോണകോഗവുയാപനരുപതികോധനെപ

െിേളുടെഭാഗമായിമാർുുചുു്22നു സി.എചുു്.എം.
ടേവലരുബറിരുപവർുുതുുികുുുനുുതലുു.

നോഗയ്തയം്രജിസ്നര്ടഷനം്
ഇല്്ാത്്വർചികിത്്നടത്്ര്ത്
തിരുവനനുുപുരം: കൊകഡ
ൺ ടമഡിസിൻ,ആയുർകവ
ദ, സിദുു, യുനാനി, നാചുയു
കോപുുതി,കോമികൊപുുതിഎ
നുുീചിേിതുുാസരുമുുദായങുു
ളിൽ അംഗീകുത കൊഗുയത
യും രുൊവൻകുർ ടൊചുുിൻ
ടമഡികുുൽ േൗൺസിൽ ര
ജിസ്കുരെഷനും കനൊതുുവർ

സംസുുാനടുതു ബനുുടുപുടു ു
ചിേിതുുാസരുമുുദായങുുളിൽ
രുപാകു ുീസ്നെതുുാൻപാെിലു ു .
അങുുടനയലു ുാടത രുപാകു ുീസ്
ടചയുതാൽ രുേിമിനൽ നെപ
െികുുു വികധയരാകുനുുതാ
ടണനുു് രുൊവൻകുർ ടൊചുുി
ൻ ടമഡികുുൽേൗൺസിൽ
അറിയിചുുു.

വിവരാവകാശകമ്്ിഷൻ
31വമരയ്ള്്
സിറ്്ിങ്ൊറ്്ി
തിരുവനനുുപുരം: ടൊവിഡു
19 രുപതികോധനെപെിേളുടെ
ഭാഗമായി,സംസുുാനവിവരാ
വോേേമുുിഷൻകനരിടുുുംവി
ഡികൊകൊൺഫറൻസിങുവ
ഴിയുംമാർചുു്31വടരനിശുുയി
ചുുിരുനുുമുഴുവൻജിലുുേളിടല
യും ഹിയറിങു മാറുുിവചുുു.അ
നുബനുു രുപതികോധ രുപവർ
തുുനങുുൾ എനുു നിലയിൽ
തിരുവനനുുപുരംപുനുുൻകോ
ഡിലുളുു േമുുിഷൻആസുുാ
നംഎലുുാനിലയിലുംഅണുമു
കുുമാകുുുനുുതിനുളുു നെപെി
േളുംസുവീേരിചുുു.

മാർചുു്31വടരസദുുർേേർ
കുു്ഓഫിസിൽേർേനനിയ
രനുുുണംഏർടപുുടുതുുിയിടുുുണുു.്
വിവരാവോേേമുുിഷണർമാ
രുൾടുപുടെ മുഴുവൻ ജീവന
കുുാരും ഓഫിസിൽ രുപകവേി
കുുുനുുതിനുമുൻപുസാനിവുറു
സർ/കോപുു് ഉപകൊഗിചുു്
വേേൾ േഴുേി വുതുുിയാ
കുുുനുുരീതിേർേനമാകുുി.ഓ
ഫിസ് കേരുദുുീേരിചുുുളുു വദ
നംദിനരപുവർതുുനങുുൾകുു്ത
െസടൊനുുുമിടുലുനുുുംമുഖുയവി
വരാവോേേമുുിഷണർവിൻ
സൻഎം.കോൾഅറിയിചുുു.

എൻ്്ഐഒഎസ്പരീക്്കള്്ൊറ്്ി
തിരുവനനുുപുരം: നാഷണൽുു
ഇൻുുസുുു ുിറുുുയുടുു്ഓഫുഓപുുൺുുസ്
കുളിങുു് (എൻുുഐഒഎസ്) മാ
ർുുചുു് 31 വടര നിശുുയിചുുിരുനുു
ടസകുുൻുുഡറി, സീനിയർുു ടസ
കുുൻുുഡറി, രുപാകുറുുികുുൽുു പരീ
കുുേളുംമാർുുചുു്24മുതൽുുമാർുുചുു്
31വടരനിശുുയിചുുിരുനുു ടസ
കുുൻുുഡറി, സീനിയർുു ടസകുു
ൻുുഡറിതിയറിപരീകുുേളും,മാ
ർുുചുു്30വടരനിശുുയിചുുിരുനുുഓ
ൺുുഡിമാൻുുഡുപരീകുുേളുംമാ
റുുിവചുുു.

ടൊവിഡു19വുയാപനംതെയു
നുുതിനുളുു മുൻുുേരുതലുേളു

ടെഭാഗമായികേരുദുുഉനുുതവി
ദുയാഭുയാസ,സ്കുൾുുവിദുയാഭുയാസ,
സാകുുരതാവകുപുു് ടസരുേടുുറി
നൽുുേിയനിർുുകുദുേങുുളുടെഅ
െിസുുാനതുുിലാണു തീരുമാന
ടമനുു്അധികുതർുുഅറിയിചുുു.
ഓവർുുസീസ് പഠിതാകുുൾുുകുുു
ളുു പരീകുുേൾുു കനരടുതു ത
ടുനുമാറുുിവചുുിരുനുുു.സുുിതിവി
ലയിരുതുുിയകേഷംപുതുകുുി
യപരീകുുാ തീയതിേൾുുഅറി
യികുുും. സഹായങുുൾുുകുു്
18001809393എനുുഎൻുുഐഒ
എസ്ടഹൽുുപുവലൻനമുുരി
ൽുുബനുുടുപുൊം.

പരാതികൾനേരിട്്്
േൽനകണ്്തില്്
തിരുവനനുുപുരം: ടൊകോണവവറസ്
കോഗതുുിടുനുു പശുുാതുുലതുുിൽ ഇനി
ടൊരുഅറിയിപുുുണുുാകുനുുതുവടരസം
സുുാനമനുഷുയാവോേേമുുിഷനിൽപ
രാതിേൾകനരിടുു്നൽകേണുുതിടുലുനുു്േ
മുുിഷൻഅറിയിചുുു.പരാതിേൾേമുുിഷ
ടുനുുഇടമയിൽവിലാസതുുികോതപാലി
കോഅയചുുാൽമതിയാകും.ഇടമയിൽവി
ലാസം: hrckeralatvm@gmail.com. വിലാ
സം:സംസുുാനമനുഷുയാവോേേമുുിഷ
ൻ,വിോസ്ഭവൻപിഒ,തിരുവനനുുപുരം
33.പരാതികുുാർടൊവബൽകോൺന
മുുർഎഴുകതണുുതാണു.

മവള്്ക്്രംഅടയക്്്ാൻസാവകാശം
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാനതുു് ടൊ
വിഡു19ബാധടയതുെർനുു്സംജാതമായ
സുുിതിവികേഷംേണകുുിടലടുതുു്ടവ
ളുുകുുരം അെയകുുുാൻ 30 ദിവസടതുു
സാവോേം അനുവദികുുാനുളുു സർ
കുുാർതീരുമാനരപുോരം,ഉപകോകുുാകുു
ൾകുു്ടവളുുകുുരംഅെയകുുുാൻഇനുുുമു

തൽ30ദിവസടതുുസാവോേംഅനുവ
ദിചുുുടൊണുു്വാടുുർഅകോറിറുുിഉതുുരവി
റകുുി.ഈോലയളവിൽപിഴഈൊകുുു
നുുതലു.ുഒപുുംമാർചുു്31വടരമീറുുർറീഡിങു
എടുകുുുനുുരപുവുതുുിയുംബിൽനൽകു
നുുരപുവുതുുിയുംഒഴിവാകുുുടമനുു്വാടുുർ
അകോറിറുുിഉതുുരവിൽവയുകുുമാകുുി.

പാർലമെന്്്റിഇനന്്്ൺഷിപ്്്ൊറ്്ിവച്്്
തിരുവനനുുപുരം:കേരളനിയമസഭയു
ടെടസനുുുർകോർപാർലടമനുുുറിസുുുുഡീ
സ്ആൻഡുടുരെയിനിംഗിടുനുു പാർല
ടമനുുുറിഇകുനുുൺഷിപുു്കുരപാരുഗാമിടുനുു

ഭാഗമായിനിയമവിദയുാർഥിേൾകുു്ഏ
രുപിൽ മാസതുുിൽഅനുവദിചുുിരുനുു
ഇകനുുുൺഷിപുുുേൾമാറുുിവചുു.ുപുതിയ
തിയതിേൾപിനുുീടുതീരുമാനികുുും.
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ഇതിഹാസം പി.കെ. മറഞ്്്
പി.കക. ബാൈർജി അനുുരിചുുു

ടോൽക്്ത്്∙ഇന്്്യൻഫ്ടട്ോൾരണ്്
എക്്ാലനത്്യം് മിരച്് താരമായ വാ
ഴത്്്നപ്്ട്ന്്കര്ദീപ്ക്മാർബാനർജിഎ
ന്്രി.നര.ബാനർജിടോൽക്്ത്്യിൽ
അന്്രിച്്്.83വയസ്്ായിര്ന്്്.നയ്്ടൊ
െിയബാധിച്്്ക്നറടയനറദിവസങ്്ൊ
യിആശ്രകത്ിയിൽചിരിത്്യിലായിര്
ന്്്.മാർച്്്രണ്്്മ്തൽക്കത്ിമശവ്സടൊ
രാധിരള്നേസഹായടത്്നേയാണ്ജീവ
ൻനിലനിർത്്ിയിര്ന്്ത.്ഇന്്നലഉച്്
യക്്്് 12.40നായിര്ന്്് ബാനർജിയ്നേ
അന്്്യം.രി.നര.ബാനർജിയ്നേഇെയസ
ടോദരൻകര്സ്ണബാനർജിരാർലനമ
ന്്്്അംഗമാണ.്മക്്ൾ:രൗല,പ്ർെ.
ബംഗാെിനലജയര്ായിഗ്രിയിൽ1936
ജ്ണ23നായിര്ന്്്രി.നര.ബാനർജി
യ്നേ ജനനം.  രിന്്ീട് ജംഷഡപ്്രിടല
ക്്്വീട്മാറി.15–ാംവയസ്്ിൽബിഹാറി
നായിസടത്്ഷ്ടക്ോഫിയിൽഅരടങ്്റി.
ഈടസ്്്്ണനറയിൽടവയ്നേആരയ്ൻക്്
ബ്്ിനായിരെിച്്്നോണ്്ായിര്ന്്്ബാന
ർജിയ്നേവരവ.്1962നലഏഷയ്ൻനഗയിം
സ്സവ്ർെമ്ൾനപ്്നേടനേിയഇന്്്യൻഫ്
ടട്ോെിനന്്്സ്വർെരാലത്്്രെത്്ി
ൽസജീവമായിര്ന്് താരമാണ് രി.നര.
ബാനർജി.13വർഷംഇന്്്യയ്ക്്്രെിച്്
ബാനർജി 84 മൽസരങ്്െിൽനിന്്് 65
ടോള്രൾടനേി.ഇതിൽ36ഔടദ്ോഗിര
മത്്രങ്്ൾമാകത്മാണ്ഉണ്്ായിര്ന്്ത.്
ഇതിൽ19ടോള്രള്മ്ണ്്്.ആറ്മത്്ര
ങ്്െിൽഇന്്്യനയനയിച്്്.1955െിസംബ
ർ18ന്സിടോനെതിടര(ഇന്്നത്്കശ്ീ

ലങ്്)യായിര്ന്്്രിനരയ്നേഅന്്ാരാഷ്
കേ്അരടങ്്റ്്ം.അഞ്്്ടോള്രൾഈട്
ർെനമന്്്ിൽടനേിവരവറിയിച്്്.
രണ്്്ഒെിംരിക്സിൽഇന്്്യയ്ക്്്രെി
ച്്്.1960ൽടോമിൽനേന്്ഒെിംരികസ്ിൽ
ഇന്്്യൻനായരനായിര്ന്്്.1964ൽടോ
ക്്ിടൊയിൽഇന്്്യനാലാംസ്ഥാനനത്്
ത്്ിയടപ്്ൾആേീമിൽഅംഗവ്മായിര്
ന്്്.1956നലനമൽബണഒെിംരികസ്ിലം്
ബാനർജി രെിച്്്. ഈ ഒെിംരികസ്ിൽ
രവ്ാർട്്റിൽ4-2ന്ഇന്്്യഓസട്ക്േലിയനയ
രരാജയനപ്്ട്ത്്ി.നാലാംസ്്ാനത്്ായി
രരന്്് ഇവിനേയം് ഇന്്്യ ഫിനിഷ് നച
യത്ത.്ടോംഒെിംരികസ്ിൽരര്ത്്രായ
കഫ്ാൻസിനനഇന്്്യ1-1ന്സമനിലയിൽ
തെച്്്. ഇന്്്യ സവ്ർെനമെൽ ടനേിയ
1962ഏഷയ്ാഡ്അേക്്ംത്േർച്്യായിമ്
ന്്്ഏഷയ്ൻനഗയിംസിലം്ഇന്്്യയ്ക്്്ര
െിച്്്(1958–ടോക്്ിടൊ,1962–ജക്്ാർ
ത്്,1966–ബാടക്്ക്്്).
ആഭയ്ന്്രഫ്ടട്ോെിൽബാനർജിപ്
ലിയായിര്ന്്്.മ്ന്്്തവെസട്ത്ഷ്
ടക്ോഫിടനേി.1955,58,59വർഷങ്്െിലായി
ര്ന്്്.രിന്്ീട്നറയിൽടവസിനായിരെി
ച്്്ംമ്ന്്്തവെസട്ത്ഷ്ടക്ോഫിസവ്
ന്്മാക്്ി.ഈടസ്്്്ണനറയിൽടവക്്്ടവ
ണ്്ി 190 ടോള്രൾബാനർജിസവ്ന്്മാ
ക്്ിയിട്്്ണ്്്.
ത്േർച്്യായി രര്ക്്്രൾ അലട്്ിയ
ടോനേ1967ൽരെംവിട്്്.രിന്്ീട്ദീർഘ
രാലംവിവിധക്്ബ്്്രനെരരിശീലിപ്്ിച്്്.
ഈസ്്്്്ബംഗാളം്ടൊഹൻബഗാനം്ഉൾ

നപ്്നേയ്ള്്ക്്ബ്്്രള്നൊത്്്ഒടട്്നറസ്
കര്ധാനരിരീേങ്്ൾടനേി.രരിശീലരനന
ന്്നിലയിൽആനര54രിരീേങ്്ൾടനേി
യിട്്്ണ്്്.1977ൽഇതിഹാസതാരംനരനല
ഉൾനപ്്നേഅെിനിരന്്രരിശീലനമത്്
രത്്ിൽനയ്്ടൊർക്്് ടോസട്ൊസിനന
2–2ന്സമനിലയിൽതെച്്ടൊഹൻബഗാ
ൻേീമിനനരരിശീലിപ്്ിച്്ത്ബാനർജിയാ
യിര്ന്്്.1970ൽബാടക്്ക്്്ഏഷയ്ൻനഗ
യിംസിൽനവങ്്ലംടനേിയഇന്്്യൻേീമി
നന്്്സംയ്ക്്രരിശീലരരിൽഒരാൊയി
ര്ന്്്.ജി.എം.ബാഷയായിര്ന്്്രണ്്ാമ
ൻ.
1961ൽഅർജ്നഅവാർഡം്1990ൽ
രത്്കശ്ീയം്ലഭിച്്്.അർജ്നലഭിക്്്ന്്
ആദയ്ഫ്ടട്ോെറാണ്ബാനർജി.1970മ്
തൽ1986വനരടദശീയേീംരരിശീലരനാ
യിര്ന്്്.ഫിഫ2004ൽനസന്്്നിയൽഓ
ർെർഓഫ്നമറിറ്്്പ്രസര്ാരംനൽരി
ആദരിച്്്.
രരിശീലരനനന്്നിലയിൽബാനർജി
യ്നേഅരടങ്്റ്്ം1969ലായിര്ന്്്,ബാറ്്
ഫ്ടട്ോൾക്്ബ്്ിന്ടവണ്്ിയായിര്ന്്്
ഇത.്1970ബാടക്്ക്്്ഏഷയ്ൻനഗയിംസി
ൽഇന്്്യനവങ്്ലംടനേിയടപ്്ൾബാനർ
ജിയായിര്ന്്്രരിശീലരൻ.നനഹ്റ്ര
പ്്്,നമർടെക്്രപ്്്ത്േങ്്ിയട്ർെനമ
ന്്്്രെിലം്ബാനർജിഇന്്്യയ്നേരരിശീ
ലരനായി.ഈസ്്്്്ബംഗാെിനായിരരിശീ
ലരനനന്്നിലയിൽ30രിരീേവം്ടൊഹ
ൻബഗാനായി23രിരീേങ്്ളം്ടനേിയിട്്്
ണ്്്.
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നരാൽ്്ക്്ത്്:അന്്രിച്്ഫ്ടട്ോൾഇതിഹാസംരി.നര.ബാന
ർജിക്്്ആദരാഞജ്ലിഅർപ്്ിച്്്ഇന്്്യൻരായിരടോരം.അറ്
രത്രെിൽ്്ഇന്്്യൻ്്ഫ്ടട്ോെിനലദാദയായിര്ന്്്രി.നര.ബാ
നർജി.രാജയ്ംരണ്്എക്്ാലനത്്യം്മിരച്്താരങ്്െിനലാരാൾ്്.
താരമായം്രരിശീലരനായം്രാല്റപ്്ിച്്ഇതിഹാസരരിയറി
നനാട്വിൽ്്83-ാംവയസിൽ്്ജീവിതത്്ിനന്്്വമതാനത്്്നിന്്്
ബ്ട്്ഴിക്്്ട്പ്ൾ്് ഫ്ടട്ോൾ്് ടക്രമിരൾ്്ക്്് അത് രണ്്്നി
ൽ്്ക്്ാനാവ്ന്്ില്്.വവരാരിരമായിഇന്്്യൻസ്പ്്ർതാരംസ്

നിൽടേകത്ിരറഞ്്്.അടദ്്ഹത്്ിന്ആദരാഞജ്ലിഅർപ്്ിക്്്
ന്്്.ക്ടം്ബത്്ിനന്്്ദഃ്ഖത്്ിനൊപ്്ംരങ്്്ടചര്ന്്്-ടേകത്ി
േവ്ിറ്്റിൽക്റിച്്്.കര്ിക്്റ്്്ഇതിഹാസംസച്്ിൻനതണ്്്ൽക്്ർ,
സൗരവ്ഗാംഗ്ലിത്േങ്്ിയവരം്ബാനർജിക്്്ആദരാഞജ്ലി
അർപ്്ിച്്്.ഓൾഇന്്്യഫ്ടട്ോൾഅടോസിടയഷൻകര്സിെ
ന്്്്കര്ഫ്ൽരടട്്ലം്ആദരാഞജ്ലിഅർപ്്ിച്്്.ബാനർജിനയടന
രിൽക്്ണ്്തം്സംസാരിക്്ാനായതം്വലിയഭാഗയ്മായിരാമ്
ന്്തായിസച്്ിൻക്റിച്്്.

കൊ റോ ണ: ഏ കാ നുു വാ സം കത ര കഞു ുട ുതു്ു റൊ ഹ് ലി 
നയ്്െൽഹി: ടോവിഡ് 19 ആശങ്്ര
ൾ്്ക്്ിനേ ഏരാന്്വാസം നതരന്ഞ്ട്
ത്്്ഇന്്്യൻ്്കര്ിക്്റ്്്േീംരയ്ാപറ്്്ൻ്്വിരാ
ട് ടോഹ്ലിയം് ഭാരയ്യം് ടോെിവ്ഡ്
നേിയ്മായഅന്ഷര്ശർ്്മയം്.േവ്ിറ്്റിൽ്്
രങ്്്നവച്്വീെിടൊസടദ്്ശത്്ില്നേ
യാണ് ടോഹ്ലി ഏരാന്്വാസത്്ിലാ
നെന്്രാരയ്ംആരാധരനരഅറിയിച്്ത.്
കര്തിസന്്ിഘട്്ത്്ില്നേയാണ് നമ്്
ൾ്്രേന്്്ടോവ്ന്്നതന്്്ടോഹ്ലിരറ
ഞ്്്.അത്നോണ്്്ഞങ്്ൾ്്രണ്്്ടരരം്
വീട്്ിൽ്്തനന്്രഴിയാൻ്്തീര്മാനിച്്്.ഞ
ങ്്ള്നേ സ്രക്്യക്്്്ം മറ്്്ള്്വര്നേ
സ്രക്്ക്്്ംഅതാണ്നല്്നതന്്്ംടോ
ഹ്ലിരറഞ്്്.നോടോെവവറസ്വയ്ാ

രനംതേയാന്ള്്ഏരടോംവഴിഇതി
നനതിനരഒര്മിച്്്നോര്ത്രഎന്്ത്മാ
കത്മാനെന്്്അന്ഷത്വയ്ക്്മാക്്ി.അ
ത്നോണ്്്വീട്്ിൽ്്തനന്്ത്േരാൻ്്നിങ്്
ളം്കശ്മിക്്െനമന്്്അന്ഷര്ആവശയ്
നപ്്ട്്്.
നോവിഡ്19ആശങ്്യ്നേരശ്്ാത്്ല
ത്്ിൽ്്കര്ധാനമകന്്്ിഞായറാഴച്ജനതാ
രർ്്ഫയ്് കര്ഖയ്ാരിച്്തിനന ടോഹ്ലിയം്
ഇന്്്യൻ്്രരീശിലരൻ്്രവിശാസക്ത്ിയം്
അേക്്മ്ള്്വർ്്സവ്ാഗതംനചയത്ിര്ന്്്.
നോവിഡ് 19ആശങ്്യ്നേ രശ്്ാത്്ല
ത്്ിൽ്്ഇന്്്യ-ദക്്ിൊകഫ്ിക്്ഏരദിന
രരമ്്രഉടരക്്ിച്്ടപ്്ൾ്്ഐരിഎൽ്്ഏ
കര്ിൽ്്15ടലക്്്മാറ്്ിനവച്്ിര്ന്്്

ജോം ഒളിംപികസുിൽ പചകുടുതുുു ഇനുുുയൻ ടീം ഈസു്ുുു ബംഗാൾ പരിശീലകചുുു ജോളിൽ. ഗാംഗലുികുുും സചുുിനചുൊപുും ചെറപുുുകാലചതു ുരണു്ു െിതരുങുുൾ.

ബി സി സി ഐ ഉ സയ്ോ ഗ സ്് യന തി സെ ഗാ വ സക് ർ 
മം്വബ∙ വിടദശതാരങ്്നെ രനങ്്ട്പ്്ിച്്ിനല്്ങ്്ിൽ
ഐരിഎൽഇന്്്യയിനലആഭയ്ന്്രേവ്ന്്്ി20ലീഗായ
സയ്്ിദ്മ്ഷത്ാഖ്അലിടക്ോഫിടോനലനിലവാരംക്
റഞ്്ട്ർെനമന്്്ാക്നമന്്വിവാദരരാമർശംനേ
ത്്ിയബിസിസിഐഉടദ്ോഗസ്്നനര്ക്്മായഭാഷ
യിൽവിമർശിച്്്മ്ൻഇന്്്യൻതാരംസ്നിൽഗാവ
സര്ർരംഗത്്്.സയ്്ിദ്മ്ഷത്ാഖ്അലിനയന്്മഹാ
നായതാരനത്്യാണ്ഈരരാമർശത്്ില്നേബിസി
സിഐഉടദ്ോഗസ്്ൻഅരമാനിച്്നതന്്്ഗാവസര്ർ
ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.അകത്മാകത്ംനിലവാരംക്റഞ്്നതങ്്ി
ൽസയ്്ിദ്മ്ഷത്ാഖ്അലിട്ർെനമന്്്്മായിബിസി
സിഐഎന്്ിനാണ്മ്ട്ന്ട്്്ടോക്ന്്നതന്്്ംഗാ
വസര്ർടോദിച്്്.ഒര്ടദശീയമാധയ്മത്്ിനലഴ്തിയ
ടോെത്്ിലാണ്ഗാവസര്റിനന്്്ര്ക്്വിമർശനം.
ഈമാസം29ന്ആരംഭിടക്്ണ്്ിയിര്ന്്ഐരിഎ
ല്്ിനന്്്13–ാംഎെിഷൻ,നോടോെവവറസ്ബാധ
യ്നേരശ്്ാത്്ലത്്ിൽഏകര്ിൽ15ടലക്്്നീട്്ിവച്്ി
ര്ന്്്.ടോവിഡ്ഭീഷെിയ്നേരശ്്ാത്്ലത്്ിൽടര
കദ്്്സർക്്ാർയാകത്ാവിലക്്്ഏർനപ്്ട്ത്്ിയടോനേ
വിടദശതാരങ്്ൾക്്്ഏകര്ിൽ 15വനരഇന്്്യയിനല
ത്്ാനാരിനല്്ന്്തം്ട്ർെനമന്്്്നീട്്ാൻരാരെമാ
യിര്ന്്്.എന്്ാൽ,വവറസ്വയ്ാരനംഇടപ്്ഴം്നി
യകന്്്െവിടധയമാരാത്്സാഹചരയ്ത്്ിൽഈവർ
ഷനത്്ഐരിഎൽനേക്്്ടൊഎന്്രാരയ്ത്്ിലം്
ഇടപ്്ഴം്ഉറപ്്ില്്.
ഇതിനിനേയാണ്ഐരിഎല്്ിനന്്്നിലവാരവ്മായി
ബന്്നപ്്ട്്്ബിസിസിഐഉടദ്ോഗസ്്നന്്്രരാമർശം
വിവാദമായത.്വിടദശതാരങ്്ൾക്്്ലീഗിൽരനങ്്ട്
ക്്ാനാരില്്എന്്തിനന്്്ച്വട്രിേിച്്ായിര്ന്്്ഇത.്
‘ഐരിഎല്്ിനന്്്നിലവാരംടൊശമാക്ന്്ിനല്്ന്്്ഉറ
പ്്ാക്്ാന്ള്്ബാധയ്തബിസിസിയക്്്്ണ്്്.നമ്ക്്്മ
നറ്്ര്സയ്്ിദ്മ്ഷത്ാഖ്അലിടക്ോഫിആവശയ്മില്്’–
എന്്ായിര്ന്്്രരാമർശം.
എന്്ാൽ,ഈകര്സത്ാവനസയ്്ിദ്മ്ഷത്ാഖ്അലി
നയന്്മഹാനായതാരടത്്ട്ള്്അവടഹെനമാനെ

ന്്്ഗാവസര്ർച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.അകത്‘നിലവാരമില്്ാത്്’
ട്ർെനമന്്്ാണ്ഇനതങ്്ിൽരിനന്്ന്്ിനാണ്ബിസി
സിഐഇങ്്നനനൊര്ട്ർെനമന്്്്നേത്്്ന്്നത
ന്്്ംഗാവസര്ർടോദിച്്്.ഈട്ർെനമന്്്ിനന്്്നില
വാരംടൊശമാരാൻരാരെക്്ാർആരാണ?്തീർച്്
യായം്വിടദശതാരങ്്ള്നേഅഭാവമാരാൻവഴിയി
ല്്.മറിച്്്രാജയ്ാന്്രകര്ിക്്റ്്ിൽരര്ത്്്നതെിയിച്്ഇ
ന്്്യൻതാരങ്്ള്നേഅഭാവമാരാൻസാധയ്തയ്മ്ണ്്്.
ട്ർെനമന്്്ിനന്്്നഷെയ്്ള്മായിബന്്നപ്്ട്്്ഈകര്
ശന്ംബിസിസിഐയാണ്രരിഹരിടക്്ണ്്ത’്–ഗാവ
സര്ർക്റിച്്്

ഇസത്ാംബ്ൾ∙ടോരത്്ാരമാനം
നോടോെവവറസ്വയ്ാരിച്്ിട്്്ം
രാജയ്നത്്ഫ്ടട്ോൾലീഗ്ത്േര്
ന്്ത്ർക്്ിഫ്ടട്ോൾനഫെടറഷ
നന്്് നേരേിയിൽ കര്തിടഷധിച്്്
വനജീരിയൻതാരംടോണഒബി
വമക്്ൽത്ർക്്ിയിനലകേ്ാബസ്ൻ
സട്ോർക്്ബ്വിട്്്.മ്ൻനചൽസി
മിഡഫ്ീൽെർക്േിയാണ്ടോണ
ഒബി. നോടോെക്്ാലത്്്ം ഫ്
ടട്ോൾലീഗ്നിർത്്ലാക്്ാത്്ന
യത്്ിൽരരസയ്മായികര്തിടഷധം
ടരഖനപ്്ട്ത്്ിയാണ്വമക്്ൽക്്
ബ്വിട്്ത.്ടോരത്്ിനന്്്വിവിധഭാ
ഗങ്്െിൽരായിരമത്്രങ്്ളം്ട്ർ
െനമന്്്്രളം്റദ്്ാക്്ിയിട്്്നണ്്ങ്്ി
ലം്,വവറസ്വയ്ാരനത്്ിനന്്്ര
ശ്്ാത്്ലത്്ിൽരാെിരനെകര്ടവ
ശിപ്്ിക്്ാനതലീഗ്ത്േര്ന്്അപ്ർ
വംരാജയ്ങ്്െിനോന്്ാണ്ത്ർക്്ി.
സമ്ഹമാധയ്മത്്ിൽടോസ്്്്്നച
യത്ക്റിപ്്ിൽ,നോടോെവവറ
സ്വയ്ാരനത്്ിനിനേലീഗ്റദ്്ാക്്ാ
ൻതയാറാരാത്്ഫ്ടട്ോൾഅ
ധിക്തടോട്ള്്എതിർപ്്്മ്പ്്ത്്ി
രണ്്്രാരനായഒബിവമക്്ൽവയ്
ക്്മാക്്ി.ഒബിവമക്്ൽരരാർറ
ദ്്ാക്്ിനാട്്ിടലക്്്മേങ്്ിയവിവരം
കേ്ാബസ്ൻസട്ോർക്്ബ്്്ംരരസയ്
മാക്്ിയിട്്്ണ്്്. കര്തിഫലംവരപ്്
റ്്ാനതകഫ്ീഏജന്്്ായാണ്താരംക്്
ബ്വിട്്നതന്്്ം കര്സത്ാവനയിൽ
അറിയിച്്്.രഴിഞ്്വർഷംജ്െി
ൽക്്ബ്്ിനലത്്ിയതാരത്്ിന്അട്
ത്്വർഷംടമയ്31വനരക്്ബ്്്മായി

രരാറ്ണ്്ായിര്ന്്്.
നോടോെ വവറസ് വയ്ാരന
ത്്ിനിനേ ഫ്ടട്ോൾ രെിക്്ാൻ
നിർബന്്ിതനാക്ന്്തില്ള്്എ
തിർപ്്്ക്്ബ്വിട്ന്്തിന്മ്ൻപ്ത
നന്്സമ്ഹമാധയ്മത്്ിനലക്റിപ്്ി
ല്നേവമക്്ൽരരസയ്മാക്്ിയിര്
ന്്്.
ഫ്ടട്ോെിന്അപ്്്റവം്ജീവിത
മ്ണ്്്.ഈസമയത്്്ഫ്ടട്ോൾര
െിക്്്ന്്തിൽഎനിക്്്സ്രക്്ിത
തവ്ംഅന്ഭവനപ്്ട്ന്്ില്്.ഈഅവ
സ്്യിൽരെിക്്്രയം്ടവണ്്.ഈ
കര്തിസന്്ിഘട്്ത്്ിൽഎല്്ാവരം്
ക്ടം്ബട്ത്ടം് കര്ിയനപ്്ട്്വടോ
ട്നൊപ്്ം സമയം നചലവഴിക്്്ര
യാണ്ടവണ്്ത.്ടോരനൊന്്ാനര
രനത്്നവല്്്വിെിടനരിട്ടപ്്ൾ
ഫ്ടട്ോൾസീസണറദ്്ാക്്്രയാ
ണ്ടവണ്്ത’്–ഒബിവമക്്ൽക്റി
ച്്്.
ത്ർക്്ിയിനലഗലാട്്്സടറക്്ബ്്ി
ന്രെിക്്്ന്്മ്ൻനചൽസിതാരം
ക്േിയായറൊമൽഫാൽക്്ാടോ
യം്ഗലാട്്്സടറ,നചൽസിക്്ബ്്്ര
ൾക്്് രെിച്്ിട്്്ള്് ദിദിയർ ടക്ോ
ഗന്ബയം്ടോണഒബിവമക്്ലി
നനഅന്ക്ലിച്്്രംഗനത്്ത്്ിയി
ര്ന്്്.വമക്്ൽഈക്റിപ്്്ടോ
സ്്്്്നചയ്്്ന്്സമയത്്്നവറം്ആ
റ് ടരരിനോത്ങ്്ിയിര്ന്് ത്ർ
ക്്ിയിനല നോടോെ വവറസ്
ബാധ,നിലവിൽ100രേന്്്.ഒരാൾ
ടോവിഡ–്19 മ്ലം മരിക്്്രയം്
നചയത്.്

കൊറോണ വയുാപിചുുിടുുും ലീഗ ുതടുരനുുുു
തർുകുുി വിടു്ു നൈജീരിയൻ താരം

ലണ്്ൻ്്:ടോവിഡ്-19മഹാമാരി
രേര്ന്്രശ്്ാത്്ലത്്ിൽ്്ടോ
രത്്്ഏറ്്വം്ക്ട്തൽ്്ടക്രക്്
രര്ള്്ഫ്ടട്ോൾ്്ലീഗായഇം
ഗ്്ീഷ്കര്ീമിയർ്്ലീഗ്മത്്രങ്്ൾ്്
ഏകര്ിൽ്്30വനരറദ്്ാക്്ി.ടനര
നത്്ഏകര്ിൽ്്മ്ന്്്വനരയായി
ര്ന്്്ലീഗ്മത്്രങ്്ൾ്്നിർ്്ത്്ി
നവച്്ിര്ന്്ത.് ഇതാെിടപ്്ൾ്്
30വനരനീട്്ിയത.്ജ്ണ്്ഒന്്ിന്
മ്മ്്് സീസണ്് പ്ർ്്ത്്ിയാക്്
െനമന്്ാണ് ഫ്ടട്ോൾ്് അ
ടോസിടയഷനന്റനിയമനമങ്്ി
ലം്നിലവിനലസാഹചരയ്ത്്ിൽ്്
ഇത് സാധയ്മാരിനല്്ന്്ാണ് റി
ടപ്്ർ്്ട്്്.
ടനരനത്്നോവിഡ്19ആശ
ങ്്യ്നേ രശ്്ാത്്ലത്്ിൽ്് യ്
ടോരപ്്്ംടോപ്്അടമരിക്്ചാ
മ്്്യൻ്്ഷിപ്്്ം അട്ത്്വർ്്ഷ
ടത്്ക്്്മാറ്്ിനവച്്ിര്ന്്്.ഇതി
ന്പ്റനമഈമാസം27ന്ഇറ്്
ലിയ്മായം്31ന്നെൻ്്മാർ്്ക്്്
മായം്നേത്്ാനിര്ന്്ഇംഗ്്ണ്്ി
നന്റരാജയ്ാന്്രസൗഹ്ദമത്്

രങ്്ളം്രണ്്ാംെിവിഷൻ്്ലീഗ്
മത്്രങ്്ളം് റദ്്ാക്്ിയിട്്്ണ്്്.
നോവിഡ് 19 ടോഗബാധനയ
ത്്്േർ്്ന്്് ഇംഗ്്ണ്്ിനല എല്്ാ
നക്രാഫഷനൽ്്ഫ്ടട്ോൾ്്മത്്
രങ്്ളം്നിർ്്ത്്ിവച്്ിര്ന്്്.ടന
രനത്്നോവിഡ്19രേര്ന്്ര
ശ്്ാത്്ലത്്ിൽ്്ചാമ്്്യൻ്്സ്ലീ
ഗ,്യ്ടോപ്്ലീഗ,്സര്ാനിഷ്ലീ
ഗ,്ഇറ്്ാലിയൻ്്ലീഗ്മത്്രങ്്ൾ്്
റദ്്ാക്്ിയിര്ന്്്.
നോടോെവവറസ്ബാധമ്
ലംകബ്ിട്്നിൽ്്ഇത്വനര137ടര
ർ്്മരിച്്ിട്്്ണ്്്.ഇന്്്മാകത്ം27ടര
രാണ് നോവിഡ് 19 വവറസ്
ബാധനയത്്്േർ്്ന്്്കബ്ിട്്നിൽ്്മ
രിച്്ത.്മരിച്്വനരല്്ാം47നം്96
നം് ഇേയിൽ്് കര്ായമ്െെവരാ
ണ.്2692ടരർ്്ക്്ാണ്കബ്ിട്്നിൽ്്
ഇത്വനര ടോഗംസ്്ിരീരരിച്്
ത.്ഇതിൽ്്953ടരരം്ലണ്്നിലാ
ണ.് 266 ടരർ്് സട്ോട്ലൻ്്െി
ലം്68ടരർ്്വേക്്ൻ്്അയർ്്ല
ൻ്്െിലം്ടോഗബാധിതരായിട്്്
ണ്്്.

ഇപിഎൽ ഏപപ്ിൽ 30 വയെ നീട്്ി ഇന്്്യയെ പക്ഴത്്്ി
സറ്്്്യന്ിസ്
സിഡന്ി∙ഇന്്്യൻകര്ിക്്റ്്ിനന
യം് ഇന്്്യൻ താരങ്്നെയം്
പ്രഴത്്്ിഓസട്ക്േലിയൻതാ
രംമാർക്്സ്ടറ്്്്യന്ിസ്രംഗ
ത്്്.ഇന്്്യൻകര്ിക്്റ്്്േീമിൽര
െത്്ിലിറങ്്ാൻഅവസരംരി
ട്്ാത്് താരങ്്ൾ ടോലം് ത
ടന്്ക്്ാൾ മിരച്്വരാനെന്്്
ടറ്്്്യന്ിസ്അഭികര്ായനപ്്ട്്്.
ഓസട്ക്േലിയൻകര്ിക്്റ്്്േീമ്മാ
യിബന്്നപ്്ട്് ‘ദ്നേസ്്്്്’എന്്
ടോരയ്്നമന്്്റിയിലാണ്ടറ്്്്
യന്ിസ്ഇക്്ാരയ്ംവയ്ക്്മാക്്ി
യത.്
ടോരത്്്ഏറ്്വം്കര്തിഭയ്
ള്്താരങ്്ള്ള്്രാജയ്ംഇന്്്യ
യാണ.്ഒര്സംശയവം്ടവണ്്.
അവര്നേ േീമിൽ രെിക്്ാൻ
അവസരം രിട്്ാത്്വർ ടോ
ലം്എടന്്ക്്ാൾമിരവ്ള്്വ
രാണ’്–ടറ്്്്യന്ിസ്രറഞ്്്.
ഇന്്്യയിൽരെിക്്ാൻഎനി
ക്്്ഏനറഇഷ്്മാണ.്അസാമാ
നയ്മായഊർജംരരര്ന്്അ
വിട്നത്്സംസര്ാരവം്ഞാ
ൻഇഷ്്നപ്്ട്ന്്്.

ജോൺ ഒബി
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സവ്രണം 
30,200

കവളികച്്ണ്്:മില്്ിങ് 16,900
കവളികച്്ണ്് 15,500
കൊപര് 10,390-11,200
രിണ്്ാക്്്എകസ്ക്രല്്ര്് 2400
രിണ്്ാക്്്റോട്്േി 3100
ക്ര്മ്ളക്അണ്്ഗാര്്േിള്്ഡ്30,000
പ്തിയക്ര്മ്ളക് 29,000
ക്ര്മ്ളക്ഗാര്്േിള്്ഡ് 32,000
ച്ക്്്മീരിയം 26,500
ച്ക്്്കേസ്്്്് 27,500
മഞ്്ള്്നാടൻ്് ഇല്്
റസലം-ഈറോഡ്7200-7600
ൊഞ്്ിേക്്്ര് 1850
അടയക്്്നയ്് 24,000- 25,000
അടയക്്്ഓള്്ഡ്25,000-26,000
രഞ്്സാേ 3600
മ്ളക് 15,000-27,000
ഉഴ്ന്്് 9,000-10,000
കെറ്രയര്് 9500-10,500
െടല 5100-6300

മ്തിേ 4000
എള്്് 14,000-15,000
മല്്ി 7600-19,000
രച്്േിനമ്്ര്്22600-3400
പ്ഴ്ക്്ലേി(ജയ)3400-3500

ജാതിക്്കതാണ്്ൻ്്(െിറലാ)200-240
ജാതിക്്കതാണ്്ില്്ാത്്ത്(െിറലാ)

400-450
ജാതിരപത്ിമഞ്്-ച്വപ്്്(െിറലാ)

1100-1500
പഗ്ാമ്്്(െിറലാ) 550

േേര്്ആര്്എസ്എസ്5റപ്ഗഡ്
11,400-12,200

േേര്്ആര്്എസ്എസ്4റപ്ഗഡ്12,650
ഒട്്്രാല്് 7800
ലാറ്്കസ്് 7,800
സവ്ര്്ണം 30,200
രാംഓയില്് 7450

വിനിമയനിേക്്്

SENSEX:29,915.96(+1627.73)
NIFTY: 8745.45 (+482.00)

ഡോളര്് 75.25
യ്ഡോ 80.57
പൗണ്്് 88.25
സവ്ിസഫ്ര്ാങ്്് 76.46
സിംഗപ്്്ര്്ഡോളര്്51.96
ഓസഡ്ഫ്േലിയന്് 44.41
കഡേേിയന്് 52.59
ബഹേിന്്ദിോര്് 198.09
ക്വൈറ്്്ദിോര്് 240.96
ഒമാേിേിയാല്് 194.58
സൗദിേിയാല്് 19.92
യ്എഇദിര്്ഹം 20.43
ഖത്്ര്് 20.46

നയസ്ബാങ്്ിന്
ഫണ്്്നല്്ോന്്
ആര്്ബിഐ

നയ്്രല്്ഹി:സാമ്്ത്്ിെതെ
ര്്ച്്റനേിട്്കയസ്ോങ്്ിന്ആ
ര്്േിഐ60,000ര്രറയാളം
െടംകൊട്റത്്ക്്്ം.  ോങ്്ി
കനപ്ര്്ണമായം്പര്തിസന്്ി
െളില്്നിന്്്െേെയറ്്്െഎ
ന്് ലക്്്യറത്ാ്കടയാണ് ആ
ര്്േിഐ60,000റൊടിര്ര
റയാളംവായര്നല്്ക്െ.
മാര്്ച്്് 13നാണ് റെപദ്്് മ

പന്്്ിസഭകയസ്ോങ്്ിക്്്പ്
നര്്നിര്്മ്്ാണരദ്്തിക്്്അം
ഗീൊേം നല്്െിയത.്ഈ മാ
സം 26ന് ോങ്്ിക്്്പ്തിയ
റോര്്ഡ് പര്ാേലയ്ത്്ില്് വ
റന്്ക്്്ം.നിലവില്് എസേ്ി
ഐ,േന്്ൻ്്ോങ്്്,കഫരേ
ല്്ോങ്്്ത്ടങ്്ിയവര്്കയസ്
ോങ്്ിന് വലിയ രിന്്്ണയാ
ണ് നല്്െിയിട്്്ള്്ത.് കയസ്
ോങ്്ില്7250റൊടിര്രനി
റക്്രിക്്്കമന്്്എസേ്ിഐ
പര്ഖയ്ാരിക്്്െയം്കെയത്ിട്്്
ണ്്്.ഇതില്്6050റൊടിര്ര
റയാളം എസേ്ിഐ കയസ്
ോങ്്ിന്റെമാറ്െയം് കെ
യത്്കവന്്ാണ്േിറപ്ാ്ര്്ട്്്

രര് ്നൊ യി ല്് വി ല ഇ േി യം് ക ്െ യം് 
കൊച്്ി:അന്്ാോഷ്പട്തല
ത്്ില്്എണ്്ഉരറയാഗക്േ
ഞ്്ിേിക്്്ന്്ത് കരറപ്ോളി
യംവിരണികയവീണ്്്ംതള
ര്്ത്്്കമന്്്സാമ്്ത്്ിെേം
ഗകത്്രഠനങ്്ള്്.പക്്റരാ
യിലികനമാപത്മല്്കഷയില്്
ഗയ്ാസ്വിരണികയയം്ഇത്
ോധിക്്്ം. അകമേിക്്ൻ്്
കഷയില ഗയ്ാസ് നിര്്മാതാ
ക്്കള തെര്്ക്്ാന്ള്് നീ
ക്്കമന്്നിലയില്്പക്്റരാ
യില്്ഉതര്ാദനംആരം്ക്
േച്്ിട്്ില്്. റലാെത്്ികല എ
ണ്്യ്കട ആവശയ്ത്്ിറന
ക്്ാറളകേഇറപ്ാ്ള്്ഉതര്ാദ

നമ്ണ്്്. എണ്് ഉതര്ാദെ
ര്്ക്്്സംഭേണകെലവ്വള
കേ ക്ട്തലായതിനാല്് ഉ
തര്ന്്ംഅതിറവഗംവിറ്്ഴി
ക്്ാനാകം്പശ്മിക്്്െ.ഇത്
കൊണ്്്ോജയ്ാന്്േവിരണി
യില്്എണ്്വിലോേലിന്
20റരാളേില്്താഴന്്്ാലം്
അത്്്തകപ്്ടാനികല്്ന്്്നി
േീക്്െര്്രേയ്ന്്്.

എണ്്വാങ്്്ന്്തിന്
പണംനല്്കിയേക്്്ം!
എണ്്ഉതര്ാദെര്്,പക്്ഡ്
ഓയ്ലവാങ്്്ന്്വര്്ക്്്ര

ണം അറങ്ാ്ട്്് നല്്ക്ന്്
സ്്ിതി വിറശഷം വകേ വ
റന്്ക്്ാകമന്്് പര്െേണമ്
ണ്്്. റൊറോണ ോധകയ
ത്ടര്്ന്്്ോജയ്ാന്്േതലത്്ി
ല്്എണ്്യ്കടആവശയ്െത
20 ശതമാനറത്ാ്ളം ഇടി
ഞ്്്.കൊറോണറവേസ്
ോധയം് േഷയ്യം് സൗദി
യം്തമ്്ില്ള്്എണ്്വില
യ്ദ്്വ്മാണ്ോജയ്ാന്്േവി
രണിയില്് എണ്്വില ഇടി
യാൻ്് ൊേണമായത.് കരാ
ത്റവഎണ്്യ്കടരിമാൻ
ഡ്ക്േയ്റമ്ാ്ള്് ഉതര്ാദ
നം ക്േച്്് വില രിടിച്്്നി

ര്്ത്്്െയാണ്എണ്്ഉതര്ാ
ദെോജയ്ങ്്ള്കടേീതി.എ
ന്്ാല്്േഷയ്അതിന്വിസമ്്
തിച്്്. മാപത്മല്്, സൗദിയം്
യ്എഇയം് അകമേിക്്യി
കലകഷയില്്ഗയ്ാസ്ഉതര്ാ
ദെകേതെര്്ക്്ാൻ്്ലക്്്യമി
ട്്് വിരണിയിറലക്്്ക്ട്ത
ലായി എണ്് എത്്ിക്്ാൻ്്
തീര്മാനകമട്ക്്്െയം്കെ
യത്.്ോജയ്ാന്്േതലത്്ില്്
പക്്റരായില വില വര്്ധി
ക്്്റമ്ാ്ള്് അകമേിക്്ൻ്്
കഷയില്് ഗയ്ാസ് െമ്്നിെ
ള്്ക്്്വലിയറനട്്മാണ്ലഭി
ക്്്െ.

എണ്്ഉതര്ാദിച്്ാല്്ഉടന
ടിഅത്വില്്ക്്ണം.അകല്്
ങ്്ില്് സംഭേിച്്് കവയക്്്
ണം.സംഭേണകെലവ്വള
കേക്ട്തലായതിനാല്്എ
ങ്്കനയം് വിറ്്ഴിക്്ാനാ
കം്ഉതര്ാദെര്്പശ്മിക്്്െ.
ഇതിനികടഅറമേിക്്ൻ്്പര്
സിര്്്്റോണള്്ഡ്പട്ംപ്
ോജയ്കത്്കഷയിലഗയ്ാസ്
ഉതര്ാദെകേസംേക്്ിക്്ാ
ൻ്് ല്സിയാനയിലം് കട
കസ്ാസില്മ്ള്് തപന്്്രേ
മായ സംഭേണിെള്് നിേ
യക്്്ാൻ്്തീര്മാനകമട്ത്്ി
ട്്്ണ്്്.

പര്തിദിനംേണ്്്
മിലയ്ണ്്ോേല്്
കവച്്ാകം് അ
കമേിക്് വാ
ങ്്്െകയന്്ാ
ണ്സ്െന.ത
പന്്്രേമായഎ
ണ്് സംഭേണം
അവസാ
നി

ച്്ാല്്റലാെത്്്എണ്്വില

ക്
ത്്കനഇടി

യ്കമന്്് തകന്്യാ
ണ്വിരണിനിേീക്്െര്്
രേയ്ന്്ത.്അറമേിക്്ൻ്്
കഷയില ഗയ്ാസ് നിര്്മാതാ
ക്്ളം്തെരം്.

ഫാഷന്്ഭര്മംക്റഞ്്്;
കച്്വടംപ്ട്്്ന്്്
നയ്്രല്്ഹി: കൊറോണ
റവേസ് ോധകയത്്്ട
ര്്ന്്് വയ്ാരാേംഓണ്്റല
നിറലക്്് നീങ്്ികയങ്്ിലം്
ഫാഷൻ്് ഉതര്ന്്ങ്്ള്്ക്്്
െച്്വടം തീര്്ത്്്ംക്േവ.്
നിേവധി സംസ്്ാനങ്്ളി
കലമാള്െള്്അടച്്ത്മ്ലം
ഇതിനെംതകന്്ഓഫ്റല
ൻ്്വില്്പ്്നയില്്ഗണയ്മാ
യഇടിവ്റനേിട്ന്്ഫാഷ
ൻ്്, ജീവിതറശലി പേ്ാ
ൻ്്ഡ്െള്്ക്്്ഇ-കൊറമഴസ്്
വയ്ാരാേത്്ില്കടയം് ഉരറഭാ
ക്്ാക്്കളെകണ്്ത്്ാനാക്ന്്ില്്.
കൊറോണറവേസ്വയ്ാരിക്്്ന്്
തികനക്്്േിച്്്ള്്ആശങ്്െള്്ക്്ിടയി
ല്്ഭക്്്യവസത്്ക്്ള്്,വയ്ക്്ിഗതരേി
െേണവസത്്ക്്ള്്എന്്ിവയ്കടഇ-
കൊറമഴസ്്വില്്പ്്നഉയര്്ന്്ിര്ന്്്.േ
ണ്്ാഴെ്യായിഫാഷൻ്്,ജീവിതറശലി
ഉതര്ന്്ങ്്ള്്ജീൻ്്സ്മ്തല്്ഷ്സ്വ
കേയ്ള്് ഫാഷൻ്് പേ്ാൻ്്ഡ്െള്് എ
ന്്ിവഓണ്്റലൻ്്വില്്പ്്നയില്്25
ശതമാനംഇടിവാണ്റേഖകപ്്ട്ത്്ിയ
ത.് നഗേങ്്ളികല മാള്െള്്അടച്്തി
നാല്്ഫാഷൻ്് േീകട്്യ്ലര്്മാര്കട വി

ല്്പ്്നയില്്60ശതമാനംവകേഇടിവ്
റേഖകപ്്ട്ത്്ി.കമാത്്ംവില്്പ്്ന

യ്കട18ശതമാനവം്ഇ-
കൊറമഴസ്് ല്്ാറ്്്റഫാമ്
െളില്് നിന്്ാണ് റനട്
ന്്ത.്ജീവിതത്്ിക്്്അ
ടിയന്്േവം് പര്ധാന
കപ്്ട്്ത്മായ ആ
വശയ്ങ്്
ള്്ക്്ായി
മാപത്ംോ
ക്്ിലാഭിക്്്
െയം് കെയ്്്

െഎന്്താണ്ഉര
റഭാക്്് മ്ൻ്്ഗണന എന്്തിനാല്്
സ്്ിതി കമച്്കപ്്ട്ന്്ികല്്ങ്്ില്് ൊേയ്
ങ്്ള്്ക്ട്തല്്വഷളാറയക്്ാംഎന്്
താണ്വിലയിര്ത്്ല്്.
ഇ-കൊറമഴസ്്വിരണന റെപദ്്്ങ്്
ളായആമറസാണ്്,ഫ്്ിപെ്ാര്്ട്്്,സവ്ന്്ം
റസറ്്്െളില്കട വില്്ക്്്ന്് നിേവ
ധിപേ്ാൻ്്ഡ്െള്കടവില്്പ്്നഎന്്ിവ
കഫപര്്വേിയ്മായി താേതമയ്കപ്്ട്
ത്്്റമ്ാ്ള്്മാര്്ച്്ില്്30ശതമാനംഇടി
വ് വന്്ിട്്്ണ്്്. ഇറതേീതിയില്്നീങ്്ി
യാല്് വൻ്് വിലയിടിനം് ഇത് ഇടയാ
ക്്്ം.

ഓണ്്ലൈന്്
നെയിമ്േള്്ക്്്കനട്്ം
കൊച്്ി:രലറമഖലെളം്
തിേിച്്ടി റനേിട്്റപ്ാ്ള്്
ആെസമ്ിെമായി റനട്്ം
കൊയത്ഒര്വിഭാഗംഇ
വിട്ണ്്്,ഇന്്്യൻ്്കഗയിമി
ങ്വയ്വസായം.വീടിന്പ്
േറത്്ക്്ിേങ്്്ന്്സാഹ
െേയ്ം തകന്് രേമാവധി
ക്േയക്്്്ന്്നിലകഗയി
മിങ്റമഖലകയസഹായി
ച്്ിേിക്്്െയാണ.്സമയം
െളയ്ന്്തിനായിആള്
െള്് കഗയിമികന ആപശ്
യിക്്്െയാണിറപ്ാ്ള്്.
11,12ലക്്ംആള്െളാ
ണ് ഒര്മാസം മ്ൻ്്പ്വ
കേകഗയിമ്െള്്ഉരറയാ
ഗിച്്ിര്ന്്ത.് പ്തിയ െ
ണക്്്െളന്സേിച്്് ഏ
താണ്്് 15 ലക്്റത്ാ്ളം
ആള്െള്്ഞങ്്ള്കടകഗ
യിമ്െള്് ഇറപ്ാ്ള്് െളി
ക്്്ന്്്കണ്്ന്്്കഗയിംസ്
2വിന്്ികലേവനയ്്വിത
േണ റമധാവി റതജസ്

ഷാപര്സത്ാവനയില്്ര
േഞ്്്.ഇന്്്യയികലഏറ്്
വം് വലിയ കമാറേല്്
കഗയിമ്െള്കട പര്സാധ
െേില്്ഒോളാണ്െമ്്നി.
കഗയിമ്െള്കട റരാ
ര്്ട്്്റഫാളിറയായില്ടനീ
ളം175മിലയ്ണ്്ഉരറയാ
ക്്ാക്്ളാണ്ള്്ത.് വി
ൻ്്റസാ കഗയിമ്െള്് ഓ
ണ്്റലൻ്് പട്ാഫിക്്ില്്
മ്ന്്്മടങ്്്വര്്ധനവ്റേ
ഖകപ്്ട്ത്്ികയന്്്അതി
ക്്് സഹസ്്ാരെൻ്്
സൗമയ്സിങ്ോറത്ാ്ഡ്
രേഞ്്്.ക്േച്്് സമയം
െളയാനം്റജാലിയ്കടമ
ട്പ്്്ഒഴിവാക്്ാന്മ്ള്്ഒ
ര്മിെച്്മാര്്ഗമാണ്കമാ
റേല്്കഗയിമ്െള്്.െ
ഴിഞ്്ക്േച്്്ആഴെ്െളാ
യി ഹിറ്്്വിക്്റ്്ിക്്് ഉര
റയാക്്ാക്്ള്കടഎണ്്ം
10മ്തല15ശതമാനംവ
രധിച്്ിട്്്ണ്്്.

ക്ട്തല്്ഓഫറ്മായിജികയാ
കൊച്്ി: കതേക്ഞ്ട്ത്് ല്്ാ
ന്െളില്്ഇേട്്ിരാറ്്യം് മറ്്്
കനറ്്്വര്്ക്്്െളിറലക്്്ക്ട്ത
ല്്സംസാേസമയവം്ജിറയാ
അന്വദിച്്്.ര്രയ്കടയം്21
ര്രയ്കടയം് 51 ര്രയ്കട
യം്101ര്രയ്കടയം്4ജിരാ
റ്്ല്്ാന്െളിലാണ്ഇേട്്ിരാറ്്
അന്വദിച്്ിട്്്ള്്ത.് ഈ ല്്ാ
ന്െളില്്യഥാപെ്മം800എം
േി,2ജിേി,6ജിേി,12ജി
േിഎന്്ിങ്്കനയാണ്രാറ്്
ലഭിക്്്െ.
മറ്്് കനറ്്്വര്്ക്്്െളിറലക്്്
വിളിക്്്ന്്തിന്75,200,500,
1000മിന്ട്്്െളാണ്യഥാപെ്മം
ലഭിക്്്െ.അതായത്11ര്ര
യ്കടരാറ്്ാവൗച്്ര്്ല്്ാനില്്
800എംേി4ജിരാറ്്യം്75മി
നിറ്്്മറ്്്കനറ്്്വര്്ക്്്െളിറലക്്്
സംസാേസമയവം്ലഭിക്്്ം.

നിലവില്ള്്ല്്ാനിക്്്ൊലാ
വധിയാകം് ഉണ്്ാക്െ. ര്ര
ൊര്്ജ്കെയത്ാല്്2ജിേിരാ
റ്്യാണ്ലഭിക്്്െ. റനേകത്്
ഇത്ഒര്ജി േിആയിര്ന്്്.
200മിനിറ്്്മറ്്്കനറ്്്വര്്ക്്്െ
ളിറലക്്്സംസാേസമയവം്ല
ഭിക്്്ം.
ര്രയ്കട ല്്ാൻ്് പര്ൊേം
റനേകത്്ലഭിച്്ിര്ന്്3ജിേി
ക്്്രെേം6ജിേിരാറ്്ലഭി
ക്്്ം.500മിനിറ്്ാണ്സംസാേ
സമയം.ര്രൊര്്ജ്കെയത്ാ
ല്് റനേകത്്യ്ള്് 6 ജി േി
ക്്്രെേം12ജിേിരാറ്്ലഭി
ക്്്ം.1000മിനിറ്്്സംസാേസ
മയവം്ഉണ്്ാകം്.വീട്്ിലിര്ന്്്
റജാലികെയ്്ാൻ്്ക്ട്തല്്റര
ര്്തയാോക്ന്്തിക്്്ഭാഗമാ
യാണ്ക്ട്തല്്രാറ്്നല്്ൊ
ൻ്്ജിറയാതീര്മാനിച്്ത.്

ഫള്ി പ്്്കാ ര്്ട്്ി റ്്് 
േി ഗ ്നോ പ്്ി ങ ്റെ യസ് ്

മം്റേ: കൊറോണൊ
ലകത്്ഓണ്്റലൻ്്വയ്ാ
രാേക്തിപ്്ില്് നിന്്്
റനട്്ം കൊയ്്ാൻ്് ഫള്ി
പ്്്ൊര്്ട്്ിക്്്േിഗ്റഷാ
പ്്ിങ് കരയസ്്തിേികച്്
ത്്ി.ഉതര്ന്്ങ്്ള്കടഒ
ര് വലിയ നിേയിലായി
ന്റ്െണക്്ിന്രീല്െളം്ഓഫ
റ്െള്മാണ്ള്്ത.്ടിവി,ലാപറ്ടാപ്്്,
സര്ീക്്റ്െള്്, കഹഡറ്ഫാണ്െ
ള്്എന്്ിവയക്്്്മിെച്്െിഴിവ്െളാ
ണ് വാഗദ്ാനം കെയ്ന്്ത.് ഫള്ി
പ്്്ൊര്്ട്്ിക്്്േിഗ് റഷാപ്്ിങ് കര
യസ്്വില്്പ്്നമാര്്ച്്്22വകേത്ട
രം്.
നിലവില്് കമാറേല്് റഫാണ്
െള്്ക്്്വലിയഓഫറ്െളാണ്ള്്
ത.്89,900ര്രവിലയ്ള്്ആപ്്ിള്്

ഐറഫാണ്്എകസ്എ്സ്
52,999 ര്രയായി ക്േ
ഞ്്ിട്്്ണ്്്. ബ്്ാക്്് ഷാ
ര്്ക്്് 2 റമാരലിനം്
59,999 ര്രയില്് നി
ന്്്ം 29,999 ര്രയായി
ക്േഞ്്ിട്്്ണ്്്. റഫാണ്
െള്്ക്്്പ്േറമ,കജേിഎ

ല്്ഫള്ിപ്്്3സര്ീക്്േിന്9,9990ര്
രയില്് നിന്്്ം 5,699 ര്രയായി.
ആംപേ്യൻ്്്ോസ്ഇയര്്റഫാണി
ന്2,499ല്്നിന്്്ം1,499ആയിട്്്
ണ്്്.സാംസങ്ടിവിയക്്്്ംവമ്്ിച്്
വിലക്്്േവാണ്ള്്ത.്1,33,900ര്
രയ്ള്്സമ്ാര്്ട്്്ടിവിയക്്്്79,999
ര്രമാപത്മാണ്ള്്ത.്ഓഫറ്െള്
കടവൻ്്ആെര്്ഷെതധാോളംഉര
റഭാക്്ാക്്കള ഓണ്്റലൻ്് ല്്ാ
റ്്്റഫാമ്െളിറലക്്്എത്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.

കനട്്ംനോയത്്
ടാറ്്പവര്്
കസാളാര്്

നയ്്രല്്ഹി:ടാറ്്രവര്്റസാളാ
ര്് േിസിനസില്് വൻ്് റനട്്ം
കൊയ്്്ന്്്. മിെച്് മ്റന്്റ്്
കത്്ത്ടര്്ന്്്ോജയ്കത്്90ന
ഗേങ്്ളിലം്തങ്്ള്കടറസാളാ
ര്്പര്വര്്ത്്നംവിെസിപ്്ിച്്ിേി
ക്്്െയാണ്െമ്്നി.റസാളാര്്
റ്ഫ്റടാപസ്്രദ്്തിയില്കട
റസാളാര്്േിസിനസില്്െമ്്
നിക്്് വൻ്് റനട്്ം കൊയ്്ാൻ്്
സാധിക്്്കമന്്ാണ്വിലയിര്
ത്്ല്്.
വാണിജയ്, വയ്ാവസായിെ,
രാര്്പ്്ിടം, കരാത്റമഖല എ
ന്്ിവയ്ള്്കപ്്കടഎല്്ാ പര്ധാ
നവിഭാഗങ്്ളില്മ്ള്്ഉരറഭാ
ക്്ാക്്ള്കട രിന്്്ണയാണ്
െമ്്നിറതട്ന്്ത.്ോജയ്കത്്
13സംസ്്ാനങ്്ളില്്2017വ
കേടാറ്്രവര്്2.76ജിഗാവാട്്ില്്
(ജിരബ്്്യ)് റസാളാര്്റവദയ്്
തിഉതര്ാദിപ്്ിച്്്കവന്്ാണ്േി
റപ്ാ്ര്്ട്്്.കൊച്്ിഇ്്്ര്്നാഷണ
ല്്എയര്്റരാര്്ട്്ിലം്ടാറ്്രവര്്
2.6കമഗാവാട്്്റസാളാര്്ഉതര്ാ
ദിപ്്ിക്്്ന്്റസാളാര്്റ്ഫറ്ടാ
പ്്്ല്്ാ്്്്നിരമിക്്്െയം് കെ
യത്ിട്്്ണ്്്.

വളര്്ച്്ാനിരക്്്
നവട്്ിക്്്റച്്്ഫിച്്്
നയ്്രല്്ഹി:റേറ്്ിങ്ഏജൻ്്സിയായ
ഫിച്്്ഇന്്്യയ്കടവളര്്ച്്ാനിേക്്്വീ
ണ്്്ംകവട്്ിക്്്േച്്്.2020-2021സാമ്്
ത്്ിെവര്്ഷത്്ില്്ഇന്്്യയ്കടവള
ര്്ച്്ാനിേക്്്5.1ശതമാനമായിേിക്്്
കമന്്ാണ്ഏറ്്വം്പ്തിയവിലയിര്
ത്്ല്്.കൊറോണറവേസ്മ്ലംഇ
ന്്്യയ്കടെയറ്്്മതിറമഖലതെോേി
ലായതാണ്ഫിച്്്ഇന്്്യയ്കടവളര്്ച്്ാ
നിേക്്് 2020-2021സാമ്്ത്്ിെവ
ര്്ഷത്്ില്് കവട്്ിക്്്േയക്്്ാൻ്്ൊേ
ണമായത.്
ഫിച്്് രിസംേേില്് ഇന്്്യയ്കട
2020-2021സാമ്്ത്്ിെ വര്്ഷത്്ി
കലവളര്്ച്്പര്ഖയ്ാരിച്്ത്5.6ശതമാ
നം ആയിര്ന്്്. ആറഗാളതലത്്ി
കലസറല്്കെയിന്െകളല്്ാംനിശ്്
ലമായിേിക്്്ന്്്കവന്്ാണ്ഫിച്്്അ

ഭിപര്ായ
കപ്്ട്ന്്ത.് അറതസമയം  നടപ്്്വ
ര്്ഷകത്്ഇന്്്യയ്കടവളര്്ച്്ാനിേക്്്
അഞ്്്ശതമാനമാണ്ഫിച്്്െണക്്ാ
ക്്്ന്്ത.്2021-2022സാമ്്ത്്ിെവ
ര്്ഷത്്ില്്ഇന്്്യയ്കടവളര്്ച്്ാനിേ
ക്്്6.4ശതമാനമാക്കമന്്പര്തീക്്
യം്ഫിച്്്നല്്ക്ന്്്.കൊവിഡ-്19
മ്ലം ോജയ്കത്് േിസിനസ് പര്വ
ര്്ത്്നങ്്കളല്്ാംനിശ്്ലമായഅവ
സ്്യിലാണ്ള്്ത.്വര്മാനത്്ിക്്്
മ്ഖയ്റെപദ്്്ങ്്ളായതിയറ്്റ്െളം്,മ
റ്്്വയ്ാരാേറെപദ്്്ങ്്ളം്അടച്്ിട്്റതാ
കട സ്്ിതിഗതിെള്് വഷളാകയന്്ാ
ണ് വിലയിര്ത്്ല്്. മാപത്മല്്, ട്േി
സം,വിറനാദംത്ടങ്്ിയവയ്ാരാേറമ
ഖലെകളല്്ാം മദ്്ഗതിയിറലക്്് നീ
ങ്്്െയം്കെയത്.്

കേനദ്്്സര്്ക്്ാരിന്്്
േര്ത്്ില്്ഓഹരിക്തിച്്്
മം്റേ: കൊറോണ റവേസി
കന പര്തിറോധിക്്ാൻ്് റെപദ്്്സ
ര്്ക്്ാര്് ശക്്മായ നടരടിെള്്
സവ്ീെേിക്്്കമന്്വാര്്ത്്െള്്പ്
േത്്്വന്്റതാകട ഓഹേി വിര
ണിനാല്ദിവസ
കത്്െനത്്ത
െര്്ച്്യക്്്്റശ
ഷം റനട്്റത്ാ്
കട റല്ാ്സ് കെ
യത്.് ഈ ആ
ഴച്്്കത്് ഏറ്്
വം് അവസാന
കത്്വയ്ാരാേദി
നമായ ഇന്്കല
ഓഹേിവിരണി
കേറക്ാ്ഡ്റനട്്
ത്്ിറലക്്ാണ്എത്്ിയത.്
മാര്്ച്്്22ഞായോഴെ്ോവികല
ഏഴ്മണിക്്്ംോപത്ി9മണിക്്്ം
ഇടയില്് എല്്ാ രൗേന്്ാരം് സവ്
യംജനതാെര്്ഫയ്്രാലിക്്ണകമ
ന്്്ം,ഈസമയത്്്ആരം്പ്േ
ത്്ിേങ്്ര്കതന്്്ംറോരിലിേങ്്
ര്കതന്്്ംപര്ധാനമപന്്്ിആഹവ്ാ
നം കെയത്തം്ഓഹേിവിരണി
ഇന്്്റനട്്ത്്ിറലകക്്ത്്്ന്്തിന്
ൊേണമായിട്്ാണ് വിലയിര്ത്്ി
യിേിക്്്ന്്ത.്
കസൻ്്കസകസ്്1627.73റരായി
്്്് റനട്്ത്്ില്് 29915.96ലം് നി
ഫറ്്്ി 482 റരായി്്്് ഉയര്്ന്്്
8745.45ല്മാണ് വയ്ാരാേംഅവ
സാനിപ്്ിച്്ത.് േിഎസഇ്യികല
1430െമ്്നിെള്കടഓഹേിെള്്
റനട്്ത്്ിലം്991ഓഹേിെള്്നഷ്്
ത്്ില്മായിര്ന്്്.142ഓഹേിെ
ള്്ക്്്മാറ്്മില്്.നിറക്്രെര്്ഓഹ

േിെള്്വാങ്്ാൻ്്താതര്േയ്ംപര്െ
ടിപ്്ിച്്താണ്സ്െിെെള്്ക്്്െര്
ത്്്രെര്്ന്്ത.്
ഐടി, എഫഎ്ംസിജി ഓഹേി
െള്്എട്്്ശതമാനത്്ിറലകേറനട്്

മ്ണ്്ാക്്ി. ഊ
ര്്ജം, അടി
സ്്ാന സൗെ
േയ്വിെസനം,
റലാഹം, വാഹ
നം,ഫാര്്മത്ട
ങ്്ിയ വിഭാഗ
ങ്്ളികലസ്െി
െെള്് റനട്്
ത്്ിലായിര്
ന്്്. േിഎ
സഇ് മിഡെ്യ്ാ

പ,്സറ്മാള്്െയ്ാപ്സ്െിെള്്നാ
ല് ശതമാനറത്ാ്ളം റനട്്ത്്ിലാ
ണ്വയ്ാരാേംഅവസാനിപ്്ിച്്ത.്
ഭാേതിഇൻ്്പഫ്ാകടല്്(19.43%),
ഒഎൻ്്ജിസി (18.51%),  കഗയല്്
(16.43%), ഉള്്പട്ാകടക് സിമ്്്്
(12.88%),എച്്്യഎ്ല്്(11.61%)എ
ന്്ീെമ്്നിെള്കടഓഹേിെളിലാ
ണ്ഇന്്് റനട്്ം റേഖകപ്്ട്ത്്ിയ
ത.്
അറതസമയം വയ്ാരാേത്്ില്്
ര്രകപ്്ട്്സമ്്രദംമ്ലംവിവിധ
െമ്്നിെള്കടഓഹേിെള്്ഇന്്്
നഷ്്വം് റേഖകപ്്ട്ത്്ി. കയസ്
ോങ്്്(14.86%),എച്്്രിഎഫസ്ി
(1.42%), ഇൻ്്രസഇ്ൻ്്ഡ്ോങ്്്
(0.83%), അദാനിറരാര്്ടസ്്
(0.75%), ആകസ്ിസ് ോങ്്്
(0.02%)എന്്ീെമ്്നിെള്കടഓ
ഹേിെളിലാണ്ഇന്്്നഷ്്ം റേഖ
കപ്്ട്ത്്ിയത.്

കൊച്്ി:ഇന്്്യയികലതഒന്്ാംന
മ്്ര്്സമ്ാര്്ട്്്റഫാണം്സമ്ാര്്ട്്്ടി
വിപേ്ാൻ്്ഡ്മായഷറവാമിതങ്്
ള്കടകേഡമ്ിറനാട്്്സീേീസ്സമ്ാ
ര്്ട്്്-റഫാണ്െള്കടഒമ്്താംതല
മ്േകയ ഇന്്്യയില്് ആദയ്മായി
അവതേിപ്്ിച്്്. കേഡമ്ി റനാട്്് 9
റപ്രാസീേീസ്ഐഎസആ്ര്്ഒയ്
കട തറദ്്ശീയമായി വിെസിപ്്ിച്്
നാവിറഗഷൻ്് സിസ്്്്മായ നാവി
ക്്്സറപ്ാ്ര്്ട്്്കെയ്്്ന്്വയാണ.്
കേഡമ്ിറനാട്്്സീേീസ്ഏറ്്വം്
നവീനആശയങ്്ള്്ആദയ്മായി
വിരണിെളില്് എത്്ിക്്്ന്്വ
ോകണന്്്ഷറവാമിഇന്്്യെീഫ്
മാര്്ക്്റ്്ിംഗ്ഓഫീസര്്അന്ജ്ശ

ര്്മ രേഞ്്്. 2019 ല്് കേഡമ്ി
റനാട്്്8റപ്രാഇന്്്യയ്കടഒന്്ാം
നമ്്ര്് െവ്ാഡ് െയ്ാമേ സമ്ാര്്ട്്്-
റഫാണായം്കേഡമ്ിറനാട്്്8ആ
റഗാളതലത്്ില്് ഒന്്ാം നമ്്ര്്
ആൻ്്റപ്രായിഡ് സമ്ാ
ര്്ട്്്റഫാണായം്മാേിഎ
ന്്്ംഅറദ്്ഹംച്ണ്്ി
ക്്ാട്്ി.
ഓേരിറസൻ്്സ
ഹിതമാണ്റഫാണ്്വി
രണിയികലത്്ിയിേി
ക്്്ന്്ത.് 20:9 സിനി
മാറ്്ിക് സ-്പെ്ീറനാട്
ക്ടിയ16.9കസ്്്ീമീറ്്
ര്്(6.67)എഫഎ്ച്്്രി

+റരാട്്്രിസ്റല്്ഒര്മിെച്്അ
ന്ഭവം നല്്ക്ന്്്. കേഡമ്ിയ്
കടസമ്ാരട്്്്റഫാണികലഎക്്ാല
കത്്യം്വലിയരിസറ്ല്്യാണ്
റഫാണില്ള്്ത.്
സ്്ിം കപ്രാറഫല്് നിലനി
ര്്ത്്ികക്ാ്ണ്്്തകന്് കേഡമ്ി

റനാട്്്9റപ്രാമാക്സില്്
5020 എംഎഎച്്്
ോറ്്േിയ്ണ്്്.കേ
ഡമ്ി റനാട്്് 9
റപ്രാ മാക്സ്
റോകസ്ില്് 33
രബ്്്യ്ഫാസ്്്്്ൊ
ര്്ജറം്ഉണ്്്.
64എംരിആ

ണ്െയ്ാമേ.ഉയര്്ന്്നിലവാേമ്
ള്്റഫാറട്ാ്പഗ്ാഫി,വീരിറയാപഗ്
ഫി,എഐറഫസ്അണ്്റലാക്്്
എന്്ിവ പര്ാപത്മാക്്്ന്് 32
എംരി കസൻ്്സോണ് മ്ൻ്്വശ
ത്്്ഉള്്ത.്
കേഡമ്ിറനാട്്്9റപ്രാ മാക്സ്
മ്ന്്്െളര്്റവേിയന്്്്െളില്്ലഭയ്
മാണ,്ഇ്്്ര്്കസ്്്്ല്്ാര്്ബ്്ാക്്്,അ
റോേബ്്്, റല്്സിയര്്റവറ്്്എ
ന്്ീ നിേങ്്ളില്് റഫാണ്് ലഭി
ക്്്ം.14,999ര്രമ്തല്്18,999
ര്രവകേയാണ്വില.ആമറസാ
ണ്്ഇന്്്യ,മിറഹാംസ,്മിസ്്്്്രി
റയാഎന്്ിവവഴിമാര്്ച്്്25മ്ത
ല്്വില്്പ്്നആേംഭിക്്്ം.

ഒ ര ്ദി േം ഒ ര ്ല ക്്ം നോ ട്്ി ല്് സാ േി ററ് ്സ ര്് 
കൊച്്ി:കൊറോണ പര്തി
റോധത്്ിക്്് ഭാഗമായി
വയ്വസായവക്പ്്ിന്െീഴി
ല്ള്്റെേളപര്ഗസ്്ആൻ
ഡ് ഫാര്്മസയ്്ട്്ിക്്ല്്സ്
(കെഎസര്ിരി) ഒറ്് ദിവ
സം കൊണ്്് ഒര്ലക്്ം
റോട്്ില്്ഹാൻ്്ഡ്സാനി
ററ്്സര്് നിര്്മിച്്്. കൊ
റോണ റോഗം വയ്ാരിക്്്
െയം് സാനിററ്്സേിന്
ആവശയ്ക്്ാര്് ഏറ്െയം്
കെയത് സാഹെേയ്ത്്ില്്
ഒോഴെ്യക്്്്ള്്ില്്നിരമാ

ണംരലമടങ്്ായിവരധി
പ്്ിച്്ത.് ഇറതാകട വിതേ
ണം വിപ്ലമാക്്ാൻ്് സാ
ധിച്്്.
കൊറോണരടര്്ന്്സാ
ഹെേയ്ത്്ില്്പര്തിറോധം
ശക്്മാക്്ാൻ്്സംസ്്ാന
ഗവണ്്കമ്്്്ആവശയ്കപ്്ട്്
പര്ൊേമാണ് കെഎസര്ി
രിഹാൻ്്ഡ്സാനിററ്്സ
ര്്നിരമാണംത്ടങ്്ിയത.്
ത്ടക്്ത്്ില്്2000റോട്്ി
ല്്മാപത്മാണ്തയാോക്്ി
യത.്കെഎസര്ിരിതയാ

ോക്്ിയ സാനിററ്്സര്്
ത്ടക്്ത്്ില്് റെേള കമ
രിക്്ല്്സര്്വീസസ്റൊ
ര്്പ്്റേഷന് (കെഎംഎസ്
സിഎല്്)മാപത്മായിര്ന്്്
നല്്െിയത.്സര്്ക്്ാര്്കമ
രിക്്ല്് റൊകളജ്െളി
ലം്മറ്്്സര്്ക്്ാര്്ആശ്ര
പത്ിെളിലം്സൗജനയ്മായി
വിതേണം കെയ്്ാനായിര്
ന്്് ഇത്രറയാഗിച്്ത.് ഉ
തര്ാദനംവരധിപ്്ിച്്സാ
ഹെേയ്ത്്ില്് കവള്്ിയാ
ഴെ്തറദ്്ശസ്്ാരനങ്്ള്്,

കെഎസഇ്േി, കെഎ
സആ്ര്്ടിസി, വനിതാ ശി
ശ്റക്്മ വക്പ്്്,സറല്്
റൊ ത്ടങ്്ിയവര്്ക്്്ം
സാനിററ്്സര്്നല്്െി.
കെഎസര്ിരിയില്് മ്
ന്്്ഷിഫറ്്്്െളിലായിഇര്
ന്േിലധിെം റരര്് റജാലി
കെയത്ാണ് ഒര് ലക്്ം
സാനിററ്്സര്്നിരമിച്്ത.്
മറ്്്മര്ന്്്നിരമാണങ്്ള്്
താതെ്ാലിെമായി നി
ര്്ത്്ികവച്്് മ്ഴ്വൻ്് ജീവ
നക്്ാകേയം് സാനിററ്്

സര്് നിരമാണത്്ിന് നി
റയാഗിച്്ിേിക്്്െയാണ.്
അസംസക്്ത വസത്്ക്്
ള്കട ദൗര്്ലഭയ്ം ൊേണം
നിരമാണംമ്ടങ്്്ന്്സ്്ി
തിയ്ണ്്ായിര്ന്്്.അസം
സക്്ത വസത്്ക്്ള്് ന
ല്്െിയസവ്ൊേയ്െമ്്നിെ
ള്്വിലവൻ്്റതാതില്്വര
ധിപ്്ിച്്താണ്തിേിച്്ടിയാ
യത.്ഈസാഹെേയ്ത്്ില്്
എകറ്സസ്വക്പ്്ില്്നി
ന്്് ആവശയ്മായ അസം
സക്്തവസത്്ലഭയ്മാക്്ി.

റെഡമ്ി നോട്്് 9 നര്ോ, 
റെഡമ്ി നോട്്് 9 നര്ോ മാകസ് ് വി േ ണി യി ല്്



ന്യ്ഡൽഹി:മ്ന്്്പേര്നെവധശിക്്യ്ംതിര്ത്്ൽഹ
ർജികള്ംസ്ത്േീംപൊെതിതള്്ിയ2018ജ്വലക്്്പശ
ഷംഅനങ്്ാതിര്ന്്നിർഭയപകസ്ത്േതികൾഅവസാ
നരണ്്രമാസപ്ത്െംനെത്്ിയത്അത്യപ്ർവമായനി
യമയ്ദ്്ം.ജന്വരിഏഴിന്മരണപോറ്്്്പ്റന്പ്ട്വിച്്
പോനെയായിര്ന്്്നിയമത്്ിന്്്േഴ്ത്കൾപതെിത്േ
തികൾനനപ്ട്ട്്ംത്െങ്്ിയത്.20ന്വധശിക്്നിശ്്
യിച്്പോനെഹർജികള്നെഒഴ്ക്്ായിര്ന്്്പൊെതി
കെിപലക്്്.
ജയിലിനലനല്്നേര്മാറ്്വ്ംത്ോയമായമാതാേി
താക്്ള്ന്ണ്ന്്ത്ംേരിരണിച്്്ഇെവ്പവണനമന്്്
ആവശ്യന്പ്ട്്്മ്പകഷ്ംവിനയ്യ്ംജന്വരിഒമ്്തി
ന്പൊെതിനയസമീേിച്്്.എന്്ാൽ,ഇത്നിരസി
ക്്ന്പ്ട്്്.
17ന്മ്പകഷ്രാഷ്ത്െേതിക്്്ദയാഹർജിനൽകി.
ഇത്തള്്ന്പ്ട്്്.ദയാഹർജിതള്്ിയാൽ14ദിവസ
ത്്ിന്പശഷപമശിക്്നെപ്്ാക്്ാവ്എന്്ചട്്ംത്
ണച്്പ്പ്ൾവധശിക്്നഫത്ര്വരിഒന്്ിപലക്്്മാ
റ്്ി.ജന്വരി25ന്ദയാഹർജിതള്്ിയതിനനതിപരമ്
പകഷ്സ്ത്േീംപൊെതിനയസമീേിച്്്.േിപ്റ്ന്്്അക്്
യതിര്ത്്ൽഹർജിയ്മാനയത്്ി.27ന്അത്ംതള്്ി.
അപോനെതാൻവമനറാനണന്്വാദംതള്്ിയസ്ത്േീം
പൊെതിവിധിയിൽതിര്ത്്ൽആവശ്യന്പ്ട്്്േവൻഹർ
ജിനൽകി.

29ന്വിനയ്ദയാഹർജിനൽകി.ഇപോനെവീ
ണ്്്ംശിക്്മാറ്്ി.തന്്്ദയാഹർജിതള്്ിയതി
നനതിപരവിനയ്നഫത്ര്വരി11ന്സ്ത്േീം
പൊെതിനയസമീേിച്്്.ഇത്ംതള്്ി.ഇതിനി
നെമറ്്്നിരവധിവാദങ്്ള്മായിത്േതികൾ
മറ്്് പൊെതികെിൽദിവസവ്ംപ്തിയ
ഹർജികൾനൽകിന്ക്ണ്്ിര്ന്്്.
ദയാഹർജിയിൽഎല്്ാവിവരങ്്
ള്ംഉൾന്പ്ട്ത്്ിയിര്ന്്ിന്ല്ന്്ം
ജയിലിനലേീഡനംനിമിത്്ംത
നിക്്്മാനസികനിലനതറ്്ിനയ
ന്്്ംവാദിച്്്വിനയ്േിന്്ീട്ം
ഹർജിനൽകി.നമഡിക്്ൽറി
പ്പ്ർട്്്മായിഇതിനനതള്്ി
നഫത്ര്വരി12ന്പകത്ദ്്ംപൊ
െതിയിലത്്ി.
തനിക്്്പൊെതിനിപോ
രിച്്അമിക്്സ്ക്യ്റിവ്ദ്്
പ്തോവറിന്്്സഹായംപവ
ന്ണ്ന്്്വാദിച്്്മ്പകഷ്പൊ
െതിനയസമീേിച്്്.നഫത്ര്വ
രി17ന്പൊെതിപ്തിയമര
ണപോറ്്്്പ്റന്പ്ട്വിച്്്.ഇ
ത്്വണമാർച്്്മ്ന്്ിന്ശിക്്
നെപ്്ാക്്ാൻനിർപദശം.എന്്ാ
ൽ,20ന്മാനസികാസ്വാസ്്്യത്്ി
ന്ചികിത്്പതെിവിനയ്പൊെതി
നയസമീേിച്്്.വകയില്ംതലയി
ല്ംേര്ക്്്ന്ണ്ന്്്ംവാദം.ഇത്സ്വ

യംജയിൽഭിത്്ിയിലിെിച്്്ണ്്ാക്്ിയതാ
നണന്്്ജയിൽഅധിക്തർഅറിയിച്്പോ
നെ22ന്ഹർജിതള്്ി.28ന്േവൻതിര്ത്്
ൽഹർജിനൽകി.മ്ന്്ിന്നെക്്്ന്്വിധി
പ്സ്്്നചയ്്ാനാവശ്യന്പ്ട്്്അക്്യ്ംപൊെ
തിനയസമീേിച്്്.മാർച്്്രണ്്ിന്േവന്്്ഹ
ർജിതള്്ി.ഇപോനെഇയാൾദയാഹർജി
നൽകിവീണ്്്ംവധശിക്്മാറ്്ി.
മാർച്്്അഞ്്ിന്പ്തിയമരണപോറ്്്്.
20ന്പ്ലർന്ച്അഞ്്രയ്ക്്്ത്ക്്ിപലറ്്ാ
ൻനിർപദശം.അഭിഭാഷകൻനതറ്്ിദ്്രിപ്്ി
ന്ച്ന്്്വാദിച്്്മ്പകഷ്വീണ്്്ംപൊെതിയി

ൽ16ന്അത്ംതള്്ി.തന്ന്രണ്്്നൊല്്ംമ്ൻപ്ജയിലി
ൽമർദിച്്പൊൺസ്്്്ബിൾമാർന്ക്തിപരനെേെിആവശ്യ
ന്പ്ട്്്േവന്്്ഹർജി.നാല്ദിവസംമ്ൻപ്വധശിക്്
യ്ന്ക്തിപരഅത്്ാരാത്ട്്നീതിന്യായപൊെതിയില്ംഹ
ർജി.ക്റ്്ക്ത്യംനെക്്്പ്പ്ൾതാൻഡൽഹിയില്ണ്്ാ
യിര്ന്്ിന്ല്ന്്്വാദിച്്്മ്പകഷ്17വ്ഡൽഹിവഹപ്ക്
െതിനയസമീേിച്്്.ഇത്ംതള്്ി.താൻവമനറാനണന്്
വാദംതള്്ിയതിനനതിപരഇതിനിനെേവൻതിര്ത്്ൽ
ഹർജിസമർപ്്ിച്്ത്ംനിരസിക്്ന്പ്ട്്്.18ന്േവന്ംവിന
യ്ംഅക്്യ്ംശിക്്പ്സ്്്നചയ്്ാൻആവശ്യന്പ്ട്്്ഡൽ
ഹിപൊെതിനയസമീേിച്്്.
അത്ംതള്്ിയപശഷമായിര്ന്്്ദയാഹർജിതള്്ിയ
തിനനതിപരഅർധരാത്തിയ്ംേവന്്്ഹർജി.പ്ലർന്ച്ര
ണ്്രയ്ക്്്നൽകിയഹർജിമ്പ്ന്കാലിന്സ്ത്േീംപൊ
െതിഅസാധാരണസിറ്്ിങ്്ിൽതള്്ിയപോനെത്േതികള്
നെവഴികനെല്്ാംഅെയ്കയായിര്ന്്്.

പുലർറചുുമോടതിമേരുനുുതുമുനുുാംതവണ
സ്ത്േീംപൊെതിഅട്ത്്ിനെഇത്മ്ന്്ാംതവണയാ
ണ്വധശിക്്നെപ്്ാക്്്ന്്ത്സംബന്്ിച്്്പ്ലർന്ച്ഹ
ർജിേരിരണിക്്്ന്്ത്.2015ജ്വലമ്പ്്തിന്തന്്്ശി
ക്്നെപ്്ാക്്്ന്്തിന്മണിക്്്റ്കൾമ്ൻപ്മ്ംവബ
സ്പോെനപ്ക്സ്ത്േതിയാക്്്ബ്പമമൻപൊെതിനയസ
മീേിച്്പ്പ്ഴായിര്ന്്്ഇതിന്മ്ൻപ്അസാധാരണമാ
യിപൊെതിപചർന്്ത്.ദയാഹർജിതള്്ിയപശഷംതനി
ക്്്14ദിവസന്ത്സമയത്്ിന്അർഹതയ്ന്ണ്ന്്്വാ
ദിച്്്പമമൻഹർജി നൽകിയത്രാത്തി29ന്രാത്തിേതി
നോന്്ിന്.പ്ലർന്ച്മ്പ്ന്കാലിന്പൊെതിപചർന്്്ഹ
ർജിതള്്ി.മണിക്്്റ്കൾക്്്ള്്ിൽനാഗ്പ്ർജയിലിൽ
ശിക്്നെപ്്ാക്്ി.
2014ൽമീററ്്ിൽത്ക്്ിനകാലയ്ക്്്മണിക്്്റ്കൾക്്്

മ്മ്്ാണ്പകാെതിയിൽനിതാരിനൊലോതകേരമ്്ര
പ്ക്സിനലത്േതിസ്രീദ്്ർപകാലിയ്നെഅഭിഭാഷകൻ
ഹർജിനൽകിയത്.ഇത്േരിരണിച്്പകാെതിഇയാള്നെ
ശിക്്ാനെേെികൾമാറ്്ിവച്്്.എന്്ാൽ2019ൽഇപതപക
സിൽേതിനാല്വയസ്കാരിയ്നെമരണത്്ിൽസിബി
ഐപകാെതിവീണ്്്ംഇയാനെവധശിക്്യ്ക്്്വിധിച്്്.
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പര്തികളെത്ണയക്്്ാളത
രവിദാസ്കയ്ാംപ്
ന്യ്ഡൽഹി:നിർഭയപകസ്ത്േ
തികള്നെവധശിക്്നെപ്്ാക്്ി
യതിൽനൊപോണഭീതിക്്ിെയി
ല്ംരാജ്യംആശ്വാസംനൊള്്്
പ്പ്ൾനിശബ്്മാണ്രവിദാസ്
ക്യാംപ്പൊെനി.പകസിനലത്േ
തികൾതാമസിച്്ിര്ന്്ഡൽഹി
ആർനകപ്രന്ത്തീർത്്്ംേി
ന്്ാക്്മായഈപൊെനിയിൽ
ഇന്്്ംഅവര്നെക്ട്ംബാംര
ങ്്ള്ണ്്്.എല്്ാവര്ംവീട്കെിൽ
അെച്്ിരിക്്്ന്്്.നാട്്്കാർക്്്ം
ത്േതികരിക്്ാൻതാത്േര്യമില്്.
എന്്ാൽ,തേ്തികൾക്്്ള്്

ശിക്്അവർഅർഹിക്്്ന്്ത്
തനന്്നയന്്്േറയ്ന്്തിൽ
അയൽവാസികൾഉൾനപ്്നെയ്
ള്്വർക്്്നതല്്്മില്്സംശയം.
തങ്്ള്നെതേ്പദശത്്ിന്ഇതത്
യ്ംദ്ഷപ്േര്ണ്്ാക്്ിയവപോട്
നേൺമക്്ള്ം സപോദരിമാര്
മ്ള്്ആർക്്്ംക്്മിക്്ാനാവി
നല്്ന്്്ംഇവർേറയ്ന്്.്
ആറ്ത്േതികൊണ്പകസിൽ
ഉണ്്ായിര്ന്്ത്.ഇവര്നെവിശ
ദാംശങ്്ൾഇങ്്നന:
രാംസിങ്:നിർഭയആത്കമി

ക്്ന്പ്ട്പ്പ്ൾബസ്ഓെിച്്ിര്
ന്്വ്തഡവർ.ഇയാൊണ്ആ
ദ്യംേിെിയിലായത്.രാംസിങ്്ി
ൽനിന്്ാണ്മറ്്്ത്േതികനെ
ക്്്റിച്്്വിവരംലഭിച്്ത്.2013
മാർച്്10ന്പകസ്വിചാരണന

െക്്്ന്്തിനിനെഇയാൾജയിലി
ൽജീവനോട്ക്്ി.ജയിൽഅധി
ക്തർനൊലന്പ്ട്ത്്ിയതാ
നണന്്്ബന്്്ക്്ൾആപോേി
ച്്ിര്ന്്്.
മ്പകഷ്സിങ്:രാംസിങ്്ി

ന്്്സപോദരൻ.ഇന്്നലത്
ക്്ിപലറ്്ന്പ്ട്്്.രാജസ്്ാനിനല
കപോെിയിൽനിന്്ാണ്േിെി
യിലായത്.ഏറ്്വ്ംദ്ഷ്കരമാ
യദൗത്യമായിര്ന്്്നോലീസ്
ഇയാനെേിെിര്ട്കഎന്്ത്.
2012നലഡിസംബറിൽ കട്ത്്
തണ്പ്്ിൽകപോെിയിനലപ്ഴ
നീത്്ിക്്െന്്്ത്രാമത്്ിനലക്
ഷിയിെത്്ിൽനിന്്ാണ്ഇയാ
നെേിെിച്്ത്.താനായിര്ന്്്വാ
ഹനപോെിച്്നതന്്്ംമറ്്്ള്്വരാ
ണ്ബലാത്്ംരംനചയ്തനത
ന്്്ംഇയാൾവാദിച്്ിര്ന്്്.
േവൻഗ്പ്ത:േഴക്്ച്്വെ

ക്്ാരൻ.മറ്്്ത്േതികള്നെഉറ്്
സ്ഹ്ത്്്.രവിദാസ്ക്യാംേിനല
താമസക്്ാരൻ.സംഭവസമയം
ബസില്ണ്്ായിര്ന്്്നവന്്തി
ന്ഇയാള്നെപോൺനതെിവാ
യി.എന്്ാൽ,ഇയാൾബസില്
ണ്്ായിര്ന്്ിന്ല്ന്്ാണ്േവന്്്
ക്ട്ംബാംരങ്്ൾേറയ്ന്്ത്.
വിനയ്ശർമ:ജിംന്തെയ്നർ.

ജിമ്്ിന്പ്റത്്്നിന്്്േിെി
യിലായി.താൻബസില്ണ്്ായി
ര്ന്്ിന്ല്ന്്്ംഒര്സംരീതേരി

ോെിയിൽേന്ങ്ട്ക്്്കയായി
ര്ന്ന്ന്്്മാണ്ഇയാൾവാദിച്്
ത്.2016ൽജയിലിൽആത്്ഹ
ത്യക്്്ത്ശമിച്്്.കഴിഞ്്നഫ
ത്ര്വരിയിൽതലഭിത്്ിയിലിെി
ച്്്നോട്്ിക്്ാൻത്ശമിച്്്.
അക്്യ്സിങ്:രാംസിങ്്ി

നോപ്്ംബസിൽക്്ീനറായിപോ
ലിനചയ്ത്.ബിഹാറിനലന
ക്സൽശക്്ിപകത്ദ്്ംതണ്്്വസ്വ
പദശി.അറസ്്്്ിലായത്ഇവിനെ
നിന്്്.വിധവയായിജീവിക്്ാൻ
താത്േര്യമിന്ല്ന്്്േറഞ്്്ഇ
യാള്നെഭാര്യയാണ്കഴിഞ്്ദി
വസംവിവാഹപോചനഹർജി
സമർപ്്ിച്്ത്.
തേ്ായപ്ർത്്ിയാകാത്്തേ്

തി:സംഭവംനെക്്്പപ്്ൾേതി
പനഴ്വയസ.്യാതത്ക്്ാനരഒര്
തേ്പത്യകശബ്്ത്്ിലാണ്ബസി
പലക്്്വിെിച്്്കയറ്്ിയിര്ന്്ത.്
അത്തനന്്യാണ്നിർണായക
സ്ചനയായത്ം.ആനദ്്്വിഹാ
റിൽനിന്്്േിെിയിലായി.തേ്ായ
പ്ർത്്ിയാകാത്്തിനാൽമ്
ന്്്വർഷംതെവ്പ്ർത്്ിയായി
2015ൽജ്വവനൽപോമിൽ
നിന്്്പ്റത്്ിറങ്്ി.
ഒര്സന്്ദ്്സംഘെനയ്നെ

നിയത്ത്്ണത്്ിലാണ്ഇയാള്
നെജീവിതനമന്്്2017ൽഒര്പദ
ശീയമാധ്യമംറിപ്പ്ർട്്്നചയ്തി
ര്ന്്്.

ദീപാവലിയംുമോളിയംു
ആമോഷിചു്ു
നിർഭയയുറടനാടു

പുലർചചുുവചെനിയമയുദുും;
അസാധാെണസിറുുിങുുുമായി
സുപരുീംകോടതി

ന്യ്ഡൽഹി:ത്ക്്്കയർഒരിക്്ൽക്്്െിഒഴി
വാക്നമന്്ത്േതീക്്യിലായിര്ന്്്അവസാന
നിമിഷംവനരനിർഭയപകസ്ത്േതികൾ.ഒട്വി
ൽവഴികനെല്്ാമെന്ഞ്ന്്്റപ്്ായപ്പ്ൾഅവ
ർമാനസികാസ്വാസ്്്യത്്ിന്്്സ്ചനകൾകാ
ണിച്്്.പ്ലർന്ച്ജയിലധിക്തർനൽകിയഭ
ക്്ണംകഴിക്്ാപോക്െിക്്ാപോതയാറായി
ല്്.നാല്പേപോട്ംവ്യാഴാഴ്ചരാത്തിപനരപ്ത്
ഉറങ്്ാൻനിർപദശിന്ച്ങ്്ില്ംആര്ംഉറങ്്ിയി
ല്്.ത്േതികൊയമ്പകഷ്സിങ്,വിനയ്ശർമഎ
ന്്ിവർ്്അത്്ാഴംക്ത്യസമയത്്്തന്ന്കഴി
ച്്ിര്ന്്തായിതിഹാർ്്ജയില്മായിബന്്ന്പ്ട്്
വ്ത്്ങ്്ൾ്്േറഞ്്്.നറാട്്ി,ദാൽ്്,പചാറ്,സ
ബ്ജിഎന്്ിവയെങ്്്ന്്തായിര്ന്്്അത്്ാ
ഴം.എന്്ാൽ്്അക്്യ്സിങ്,േവൻ്്ഗ്പ്തഎ
ന്്ിവർ്്അത്്ാഴംകഴിച്്ില്്.വ്യാഴാഴ്ചവവകി
ട്്്ഒര്ചായമാത്തമാണ്അക്്യ്കഴിച്്ത്.തപല
ദിവസംരാത്തിധരിച്്വസ്ത്തങ്്ൾ്്തന്ന്യാ
ണ്ത്ക്്ിപലറ്്്ന്്സമയത്്്ംത്േതികൾ്്ധരി
ച്്ിര്ന്്ത്.
തേ്തികള്നെഅവസാനരാതത്ിനയക്്്റിച്്്ജ

യിലധിക്തർനൽക്ന്്വിവരങ്്ൾഇങ്്നന.
രാത്തി12:ത്ക്്ിപലറ്്ന്പ്ട്ന്്നാല്ത്േതിക
നെയ്ംകാണാൻആരാച്്ാർേവൻജല്്ാദിനന
ജയിൽഅധിക്തർഅന്വദിക്്്ന്്്.നാല്
പേര്നെയ്ംനസല്്്കൾക്്്മ്ന്്ിപലക്്്ജയി
ൽജീവനക്്ാർന്ക്പ്്ംജല്്ാദ്പോക്ന്്്.
പ്ലർന്ച്ഒര്മണി:മ്പകഷിനനകാണണ
നമന്്്അക്്യ്ആവശ്യന്പ്ട്ന്്്.േറ്്ിന്ല്ന്്്
നഹഡ്വാർഡൻ.വാർഡനോപ്്ംജല്്ാദിനനക
ണ്്അക്്യ്ഇതാരാനണന്്്പോദിക്്്ന്്്.പ്
തിയജീവനക്്ാരനനന്്്മറ്േെി.
3.30:ശിക്്യ്മായിമ്പ്ന്ട്്്പോകാൻസ്
ത്േീംപൊെതിഉത്്രവ്.തിഹാർജയിലിന്്്നി
യത്ത്്ണംഅർധവസനികർക്്്.മ്ഴ്വൻനസ
ല്്്കള്നെയ്ംമ്ന്്ിൽജവാന്്ാർനിരന്്്.
4.00:നാല്പേപോട്ംക്െിച്്്തയാറായിരി
ക്്ാൻഅസിസ്്്്്്്്ജയിലറ്നെനിർപദശം.വിന
യ്ക്െിക്്ിനല്്ന്്്അറിയിച്്.്മറ്്്ള്്വർമൗനം.
4.15:ഏനതങ്്ില്ംമതത്രന്്ംആവശ്യമ്
പ്ട്എന്്്അധിക്തർത്േതികപോട്.പവന്ണ്
ന്്്മറ്േെി.നാല്പേർക്്്ംത്ോതല്ംചായ
യ്ംനൽകി.ആര്ംകഴിച്്ില്്.
4.30:ത്ക്്്മരംസ്്ിതിനചയ്്്ന്്ിെപ്ത്ക്്്
നൊണ്്്പോകാൻതയാനറട്പ്്്.നാല്പേനര
യ്ംപോക്റ്്ർേരിപോധിച്്്.പ്ർണആപോ
ര്യവാന്്ാനരന്്്സർട്്ിഫിന്ക്റ്്്.ശിക്്നിർത്്ി
വച്്്നൊണ്്്എന്ത്ങ്്ില്ംഉത്്രവ്പ്ട്എ
ന്്്അവസാനമായിജയിൽഅധിക്തര്നെേ
രിപോധന.ഇന്ല്ന്്്ഉറപ്്ാക്്്ന്്്.
5.20:നാല്പേര്നെയ്ംമ്ഖംേര്ത്്ിത്
ണിനൊണ്്്മ്െി.വകകൾേിന്്ിൽന്ക്ട്്ി.ക
ഴ്മ്റിയിപലക്്്നൊണ്്്പോക്ന്്്.മറ്്്തെവ്

കാനരല്്ാംനസല്്്കെിൽതന്ന്നയന്്്ഉറപ്്ാ
ക്്ിയപശഷമായിര്ന്്്നെേെി.ജില്്ാമജിസ്പ്തെ
റ്്്,നമഡിക്്ൽഎക്സാമിനർ,ജയിൽസ്ത്േ
ണ്്്,10ജയിൽഉപ്ദോരസ്്ർഎന്്ിവർകഴ്മ്
റിയിനലത്്ി.
5.25:നാല്പേര്നെയ്ംമ്ഖത്്്കറ്ത്്ത്
ണിനൊണ്്്ള്്മ്െിധരിപ്്ിച്്്.അത്്്യാഭിലാഷ
നമന്ത്ന്്്അധിക്തർ.ഒന്്്മിന്ല്ന്്്നാല്
പേര്നെയ്ംമറ്േെി.നാല്പേര്ംകഴ്മരത്്ി
ന്ച്വട്്ിൽ.ആരാച്്ാർേവൻജല്്ാദ്നാല്
പേര്നെയ്ംകാല്കൾര്ട്്ിന്ക്ട്്ി.കയർക്ര്
ക്്്കഴ്ത്്ിൽമ്റ്ക്്ി.
5.30:സമയമാനയന്്്സ്ത്േണ്്്.േവൻജല്്ാ
ദ്ലിവർവലിച്്്.ശിക്്നെപ്്ാക്്ി.
6.00:പോക്റ്്ർേരിപോധിച്്്മരണംഉറപ്്ാ
ക്്്ന്്്.
6.10:ജയിൽഅധിക്തർശിക്്നെപ്്ാക്്ി
നയന്്്അറിയിക്്്ന്്്.രാജ്യമാനകആഹ്്ാദം.
മ്തപദഹങ്്ൾപോസ്്്്്പോർട്്ത്്ിന്നൊണ്്്
പോക്ന്്്.ജയിലിന്പ്റത്്്മധ്രേലഹാര
വിതരണം.

തടവിലംുമോശംടടുാകു്ുറെമകുുഡു
ഏഴ്വർഷന്ത്തെവില്ംനമച്്ന്പ്ട്്

തായിര്ന്്ില്്ത്േതികള്നെത്ൊക്്്നറ
പ്ക്നഡന്്്േിന്്ീട്ജയിൽഅധി
ക്തർേറഞ്്്.വിനയ്ശർമേതി
നോന്്്തവണജയിൽചട്്ംലംഘി
ച്്തിന്ശിക്്ിക്്ന്പ്ട്്്.േവൻഎ
ട്്്തവണയ്ംമ്പകഷ്മ്ന്്്തവ
ണയ്ംഅക്ഷയ്ഒര്തവണയ്ം
ശിക്്ഏറ്്്വാങ്്ി.
ഏഴ്വർഷന്ത്ശിക്്ാകാല
ത്്്വിവിധപോലികൾനചയ്ത
തിന്39,000ര്േര്ലിലഭിച്്ിര്
ന്്്വിനയ്ശർമയ്ക്്്.േവന്
29,000ര്േകിട്്ിയിര്ന്്്.അക്്
യ്യ്പെതായി69,000ര്േയ്ണ്്്.മ്
പകഷ്പോലിനചയ്്ാൻവിസമ്്തിച്്ി
ര്ന്്്.ഇവര്നെത്േതിഫലംക്ട്ം
ബാംരങ്്ൾക്്്അയച്്്നൊട്ക്്്ം.
ത്േതികള്നെസാധനങ്്ള്ംക്ട്ംബത്്ി
ന്അയച്്്നൊട്ക്്്ം.
മ്പകഷ്തന്്്അവയവങ്്ൾ്്ദാനംനചയ്്ാ
ൻ്്ആത്രഹിച്്ിര്ന്്്.വിനയ്ജയിലിൽ്്വച്്്താ
ൻ്്വരച്്ചിത്തങ്്ൾ്്ജയിലിൽ്്തന്ന്സ്ക്്ി
ക്്ണനമന്്്ആവശ്യന്പ്ട്്്.വകയില്ണ്്ായിര്
ന്്ഹന്മാൻചാലിസയ്ംബാബാജിയ്നെചി
ത്തവ്ംക്ട്ംബാംരങ്്ൾക്്്നൽകണനമന്്്ം
ഇയാൾആവശ്യന്പ്ട്്്.മറ്്്രണ്്്പേർ്്അത്്്യാഭി
ലാഷമായിഒന്്്ംആവശ്യന്പ്ട്്്മില്്.തന്്്എ
ട്്്വയസ്ള്്മകനനകാണണനമന്്്അക്്യ്
ഒരിക്്ൽആവശ്യന്പ്ട്്ിര്ന്്്.എന്്ാൽ,ഇത്
ക്ട്്ിയ്നെമപോനിലനയബാധിക്്്നമന്്്ച്
ണ്്ിക്്ാട്്ിപൊെതിഅന്മതിനൽകിയില്്.

ബല്്ിയ:രാജ്യന്ത്നട്ക്്ിയത്ര്രതനചയ്തത്േ
തികനെത്ക്്ിപലറ്്ിയവാർത്്നയനിർഭയയ്
നെനാൊയഉത്്ർത്േപദശിനലബല്്ിയസ്വീകരിച്്
ത് ആപോഷങ്്പോനെ. ദീോവലിയ്ം പോെി
യ്ം ഒര്മിന്ച്ത്്ിയ സപ്ത്ഷമാണ് തങ്്ൾ
ന്ക്ന്്്നമദ്വരകലയിനലവീട്്ിലിര്ന്്്നിർഭയ
യ്നെമ്ത്്ച്്ൻലാൽജിസിങ്േറഞ്്്.
ഇനോര്ത്െക്്മാണ്.മാർച്്്20ഇനിനിർഭ

യദിവസമായിആപോഷിക്്്ം.നൊപോണനയ
ക്്ാൾഅേകെകാരികൊയവവറസ്കൊയിര്
ന്്്ത്േതികൾ.അവരില്്ാതായിരിക്്്ന്്്.അവ
ൾക്്്പനരിട്്ദ്രത്്ത്്ിന്പശഷംഞങ്്ൾദീ
ോവലിയ്ംപോെിയ്നോന്്്ംആപോഷിച്്ിര്
ന്്ില്്.എന്്ാൽ,ഇപ്പ്ൾരണ്്്ംഒന്്ിന്ച്ത്്ിയ
ത്പോനലയാണ്.
നിർഭയയ്ക്്്നീതിലഭിന്ച്ന്്്മ്ത്ദാവാക്യംമ്
ഴക്്ിഅമ്്ാവൻസ്പരഷ്സിങ്്ിന്്്പനത്ത്വ
ത്്ിൽനാട്്്കാർന്ത്്ംനചയ്ത്.

തിഹാർജയിലി
ന്്്ചരിത്തത്്ിലാ
ദ്യമായിനാല്പേ
ര്നെശിക്്ഒന്്ി
ച്്്നെപ്്ാക്്ിയത്
സ്്ിരീകരിച്്പോ
നെഡൽഹിയിൽ
ആഹ്്ാദത്േകെന
വ്ംമധ്രേലഹാ
രവിതരണവ്ം.മ
കൾക്്്നീതിലഭി
ന്ച്ന്്്നിർഭയയ്
നെഅച്്ൻബദരി
നാഥ്ംഅമ്്ആ
ശാപദവിയ്ം.നിർ
ഭയപകസിൽനീ
തിനെപ്്ാനയന്്്
ത്േധാനമത്ത്്ി
നപരത്ദ്്പോദി.

നിർഭയയുടെ
അമുുആശാദേവി
വധശികുു
നെപുുാകുുിയതറി
ഞുുദപുുൾ
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